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Indledning 
Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de 

forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse”. Komitéen anbefaler, at 

rapporteringen sker på pengeinstituttets hjemmeside med henvisning dertil i ledelsesberetningen i årsrapporten. 

 

Jutlander Bank har således valgt at foretage rapporteringen i nærværende redegørelse, der dækker regnskabsåret 

2015. I en særskilt redegørelse rapporterer banken om efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 

2013. 

 

I nærværende redegørelse rapporteres i skemaform om, hvorledes banken forholder sig til Komitéen for god Selskabs-

ledelses anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013. Komitéens anbefalinger indeholder 2 dele 1) egentlige an-

befalinger og 2) kommentar/vejledning til anbefalingen. Materialet kan ses på http://corporategovernance.dk/ .  

 

Anbefalingerne sætter fokus på værdiskabelsen som et centralt element i god selskabsledelse. Af forordet til anbefa-

lingerne fremgår det således, at god selskabsledelse - corporate governance - har til formål at understøtte værdiska-

bende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til selskabernes langsigtede succes. Anbefalingerne skal være med til at 

sikre tillid til selskaberne gennem rettidig informationsformidling og gennemsigtighed. 

 

Corporate Governance anbefalingerne, der indeholder 47 anbefalinger, er opdelt i følgende afsnit: 

 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter. 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering. 

4. Ledelsens vederlag. 

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision. 

 

Udgangspunktet er, at selskaberne følger anbefalingerne. Følger det enkelte selskab ikke en anbefaling, skal selskabet 

forklare, hvorfor man har valgt anderledes, og hvordan man i stedet har indrettet sig (følg eller forklar-princippet). For 

at skabe den nødvendige transparens for investorerne, skal selskaberne forholde sig til hver anbefaling og oplyse, om 

de følger den pågældende anbefaling eller ej. 

 

Ledelsen i Jutlander Bank A/S har en positiv holdning til anbefalingerne, idet banken og dens interessenter (aktionæ-

rer, medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsætning for bankens 

fortsatte, positive udvikling. Da banken er et lokalt pengeinstitut, der bl.a. har særlig fokus på den personlige kunde-

kontakt og det lokale engagement, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hen-

syn til ønsker hos bankens øvrige interessenter.  

 

Aktionærer og andre interessenter kan i det følgende læse mere om bankens holdning til anbefalingerne. Banken føl-

ger 42 af anbefalingerne, og for de 5 anbefalinger, som banken ikke følger eller alene delvist følger, er der redegjort 

nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med anbefalingernes ”følg eller forklar”– princip.  

 

Corporate Governance anbefalingerne supplerer de regler, der i øvrigt gælder for børsnoterede selskaber, de regler, 

der findes i selskabslovgivningen om ledelsen, samt for pengeinstitutterne den finansielle lovgivning og særskilte an-

befalinger.  
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 

1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 

 

1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer 

en løbende dialog mellem selskabet og akti-

onærerne, således at aktionærerne får rele-

vant indsigt i selskabets potentiale og poli-

tikker, og bestyrelsen kender aktionærernes 

holdninger, interesser og synspunkter i rela-

tion til selskabet. 

 

 

X 
   

 

1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedta-

ger politikker for selskabets forhold til dets 

interessenter, herunder aktionærer og an-

dre investorer, samt sikrer, at interessen-

ternes interesser respekteres i overens-

stemmelse med selskabets politikker her-

om. 

 

X 
   

 

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentlig-

gør kvartalsrapporter. 

 

 

X 
   

 

1.2. Generalforsamling 

 

1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved til-

rettelæggelse af selskabets generalforsam-

ling planlægger afviklingen, så den under-

støtter aktivt ejerskab. 

 

 

X 
   

 

 

1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter til 

brug for generalforsamlingen gives aktionæ-

rerne mulighed for at tage stilling til hvert 

enkelt punkt på dagsordenen. 

 

 

X 
  

 

 

 

 

 

1.3. Overtagelsesforsøg 

 

1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer 

en beredskabsprocedure for overtagelses-

forsøg, der vedrører perioden fra bestyrel-

sen får begrundet formodning om, at et 

overtagelsestilbud vil blive fremsat. Bered-

skabsproceduren bør fastsætte, at bestyrel-

sen afholder sig fra uden generalforsamlin-

gens godkendelse at imødegå et overtagel-

sesforsøg ved at træffe dispositioner, som 

 

 
  

X 

 

Bestyrelsen har ikke etableret en egent-

lig beredskabsprocedure for over-

tagelsesforsøg. 

 

Bestyrelsen har ikke kendskab til plan-

lagte overtagelsesforsøg. Såfremt be-

styrelsen skulle blive bekendt hermed, 

vil bestyrelsen give aktionærerne mu-

lighed for at tage stilling til, om de øn-
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

reelt afskærer aktionærerne fra at tage stil-

ling til overtagelsesforsøget. 

sker at afstå deres aktier i selskabet på 

de tilbudte vilkår.  

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

2.1. Overordnede opgaver og ansvar 

 

2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst 

en gang årligt tager stilling til de forhold, 

der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af 

sine opgaver. 

 

 

X 
   

 

 

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst 

en gang årligt tager stilling til selskabets 

overordnede strategi med henblik på at sik-

re værdiskabelsen i selskabet. 

 

 

X 
   

 

 

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, 

at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, 

som understøtter, at selskabets strategi og 

langsigtede værdiskabelse er i aktionærer-

nes og selskabets interesse samt redegør 

herfor i ledelsesberetningen i selskabets 

årsrapport og/eller på selskabets hjemme-

side. 

 

 

X 
   

 

 

 

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt 

gennemgår og godkender retningslinjer for 

direktionen, og herunder fastlægger krav til 

direktionens rettidige, præcise og tilstræk-

kelige rapportering til bestyrelsen. 

 

 

X 

   

 

 

 

2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst 

en gang årligt drøfter direktionens sammen-

sætning og udvikling, risici og successions-

planer. 

 

 

X 

   

 

 

2.1.6. Det anbefales, at bestyrelsen årligt 

drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en 

for selskabet relevant mangfoldighed i sel-

skabets ledelsesniveauer, herunder fastsæt-

te konkrete mål og i ledelsesberetningen i 

selskabets årsrapport og/eller på selskabets 

hjemmeside redegør for såvel sin målsæt-

ning som status for opfyldelsen heraf. 

 

 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

2.2. Samfundsansvar 

 

2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedta-

ger politikker for selskabets samfundsan-

svar. 

 

 

X 

   

 

 

2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

 

2.3.1. Det anbefales at der vælges en næst-

formand for bestyrelsen, som fungerer i til-

fælde af formandens forfald, og i øvrigt er 

en effektiv sparringspartner for formanden. 

 

 

X 

   

 

 

2.3.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen 

undtagelsesvis anmoder bestyrelsesfor-

manden om at udføre særlige driftsopgaver 

for selskabet, herunder kortvarigt at deltage 

i den daglige ledelse, bør der foreligge en 

bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at 

bestyrelsen bevarer den uafhængige over-

ordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslut-

ninger om formandens deltagelse i den dag-

lige ledelse og den forventede varighed 

heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse. 

 

 

X 

   

 

 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 

3.1. Sammensætning 

 

3.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen årligt 

redegør for 

• hvilke kompetencer bestyrelsen skal 

råde over for bedst muligt at kunne ud-

føre sine opgaver,  

• sammensætningen af bestyrelsen, samt  

• de enkelte medlemmers særlige kom-

petencer. 

 

 

X 

   

 

3.1.2. Det anbefales, at bestyrelsens udvæl-

gelse og indstilling af kandidater til bestyrel-

sen gennemføres ved en grundig og for be-

styrelsen transparent proces, der er god-

kendt af den samlede bestyrelse. Ved vur-

deringen af sammensætningen og indstilling 

af nye kandidater skal der tages hensyn til 

behovet for fornyelse og til behovet for 

mangfoldighed i relation til bl.a. alder, in-

ternational erfaring og køn. 

 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

 

3.1.3. Det anbefales, at der sammen med 

indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg 

til bestyrelsen er på dagsordenen, udover 

det i lovgivningen fastlagte udsendes en be-

skrivelse af de opstillede kandidaters kom-

petencer med oplysning om kandidaternes 

• øvrige ledelseshverv, herunder poster i 

direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske 

virksomheder 

• krævende organisationsopgaver, og at 

det oplyses, 

• om kandidater til bestyrelsen anses for 

uafhængige. 

 

   

X 

 

Bankens bestyrelsesmedlemmer vælges 

ikke på generalforsamlingen, men væl-

ges eller udpeges af repræsentantska-

bet.  

 

 

 

 

3.1.4. Det anbefales, at selskabet i vedtæg-

terne fastsætter en aldersgrænse for med-

lemmerne af bestyrelsen. 

 

 

X 
   

 

 

3.1.5. Det anbefales, at de generalforsam-

lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på 

valg hvert år på den ordinære generalfor-

samling. 

   

X 

 

Bestyrelsesmedlemmerne, der er valgt 

eller udpeget af repræsentantskabet, 

vælges/udpeges for en periode af fire 

år med mulighed for gen-

valg/genudpegning. Perioderne er for-

skudt, således at halvdelen væl-

ges/udpeges hvert 2. år.  

 

Bestyrelsen vurderer, at valgordningen 

sikrer kontinuitet og stabilitet i besty-

relsesarbejdet. 

 

3.2. Bestyrelsens uafhængighed 
 

3.2.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af 

de generalforsamlingsvalgte bestyrelses-

medlemmer er uafhængige, således at be-

styrelsen kan handle uafhængigt af særinte-

resser. 

 

For at være uafhængig må den pågældende 

ikke: 

• være eller inden for de seneste 5 år 

have været medlem af direktionen el-

ler ledende medarbejder i selskabet, et 

datterselskab eller et associeret sel-

skab, 

• indenfor de seneste 5 år have modta-

get større vederlag fra selska-

bet/koncernen, et datterselskab eller 

et associeret selskab i anden egenskab 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

end som medlem af bestyrelsen, 

• repræsentere en kontrollerende aktio-

nærs interesser,  

• inden for det seneste år have haft en 

væsentlig forretningsrelation (f.eks. 

personlig eller indirekte som partner 

eller ansat, aktionær, kunde, leveran-

dør eller ledelsesmedlem i selskaber 

med tilsvarende forbindelse) med sel-

skabet, et datterselskab eller et associ-

eret selskab,  

• være eller inden for de seneste 3 år 

have været ansat eller partner hos eks-

tern revisor,  

• være direktør i et selskab, hvor der er 

krydsende ledelsesrepræsentation 

med selskabet,  

• have været medlem af bestyrelsen i 

mere end 12 år, eller  

• være i nær familie med personer, som 

ikke betragtes som uafhængige. 

3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv 

 

3.3.1. Det anbefales, at hvert enkelt med-

lem af bestyrelsen vurderer, hvor meget tid 

det er nødvendigt at bruge på det pågæl-

dende arbejde, således at vedkommende 

ikke påtager sig flere hverv end, at hvert 

enkelt hverv kan udføres på en for selskabet 

tilfredsstillende vis. 

 

 

X 

   

 

 

3.3.2. Det anbefales, at ledelsesberetningen 

udover det i lovgivningen fastlagte indehol-

der følgende oplysninger om medlemmerne 

af bestyrelsen: 

• den pågældendes stilling,  

• den pågældendes alder og køn,  

• om medlemmet anses for uafhængigt,  

• tidspunktet for medlemmets indtræ-

den i bestyrelsen, 

• udløbet af den aktuelle valgperiode, 

• den pågældendes øvrige ledelses-

hverv, herunder poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd, inklusive le-

delsesudvalg, i udenlandske virksom-

heder samt 

• krævende organisationsopgaver, og 

det antal aktier, optioner, warrants og 

lignende i selskabet og de med selska-

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

bet koncernforbundne selskaber, som 

medlemmet ejer, samt de ændringer i 

medlemmets beholdning af de nævnte 

værdipapirer, som er indtrådt i løbet af 

regnskabsåret. 

3.4. Ledelsesudvalg (eller -komitéer) 

 

3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selska-

bets hjemmeside offentliggør: 

• ledelsesudvalgenes kommissorier,  

• udvalgenes væsentligste aktiviteter i 

årets løb og antallet af møder i hvert 

udvalg, samt  

• navnene på medlemmerne af det en-

kelte ledelsesudvalg, herunder udval-

genes formænd, samt oplysning om, 

hvem der er de uafhængige medlem-

mer, og hvem der er medlemmer med 

særlige kvalifikationer. 

 

X 

 

 

  

 

 

3.4.2. Det anbefales, at flertallet af et ledel-

sesudvalgs medlemmer er uafhængige. 

 

 

X 

   

 

 

3.4.3. Det anbefales, at bestyrelsen nedsæt-

ter et egentligt revisionsudvalg, der sam-

mensættes således,  

• at formanden for bestyrelsen ikke er 

formand for revisionsudvalget, og   

• at udvalget tilsammen råder over en 

sådan sagkundskab og erfaring, at det 

har en opdateret indsigt i og erfaring 

med finansielle forhold samt regn-

skabs- og revisionsforhold i selskaber, 

der har aktier optaget til handel på et 

reguleret marked. 

 

X 

   

. 

 

 

3.4.4. Det anbefales, at revisionsudvalget 

inden godkendelsen af årsrapporten og an-

den finansiel rapportering overvåger og 

rapporterer til bestyrelsen om: 

• regnskabspraksis på de væsentligste 

områder, 

• væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

• transaktioner med nærtstående par-

ter, og 

• usikkerhed og risici, herunder også i 

relation til forventningerne for det 

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

igangværende år. 

 

 

3.4.5. Det anbefales, at revisionsudvalget: 

• årligt vurderer behovet for en intern 

revision, og i givet fald, fremkommer 

med anbefalinger om udvælgelse, an-

sættelse og afskedigelse af lederen af 

en eventuel intern revision, og den in-

terne revisions budget, og 

• overvåger direktionens opfølgning på 

den interne revisions konklusioner og 

anbefalinger. 

 

X 

   

 

 

 

3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsæt-

ter et nomineringsudvalg, der har bestyrel-

sesformanden som formand og som mindst 

har følgende forberedende opgaver: 

• beskrive de kvalifikationer, der kræves 

i bestyrelsen og direktionen og til en 

given post, og angive hvilken tid, der 

skønnes at måtte afsættes til vareta-

gelse af posten samt vurdere den 

kompetence, viden og erfaring, der 

findes i de to ledelsesorganer, 

• årligt vurdere bestyrelsens og direktio-

nens struktur, størrelse, sammensæt-

ning og resultater samt anbefale besty-

relsen eventuelle ændringer, 

• årligt vurdere de enkelte ledelsesmed-

lemmers kompetence, viden og erfa-

ring samt rapportere til bestyrelsen 

herom, 

• overveje forslag fra relevante perso-

ner, herunder aktionærer og med-

lemmer af bestyrelsen og direktionen, 

til kandidater til bestyrelsen og direkti-

onen, og 

• foreslå bestyrelsen en handlingsplan 

for den fremtidige sammensætning af 

bestyrelsen, herunder forslag til kon-

krete ændringer. 

 

X 

  

 

 

 

3.4.7. Det anbefales, at bestyrelsen nedsæt-

ter et vederlagsudvalg, som mindst har føl-

gende forberedende opgaver: 

• indstille vederlagspolitikken (herunder 

”Overordnede retningslinjer for inci-

tamentsaflønning”) for bestyrelsen og 

direktionen til bestyrelsens godkendel-

se forud for generalforsamlingens god-

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

kendelse, 

• fremkomme med forslag til bestyrel-

sen om vederlag til medlemmer af be-

styrelsen og direktionen samt sikre, at 

vederlaget er i overensstemmelse med 

selskabets vederlagspolitik og vurde-

ringen af den pågældendes indsats. 

Udvalget skal have viden om det sam-

lede vederlag, som medlemmer af be-

styrelsen og direktionen oppebærer 

fra andre virksomheder i koncernen, 

• og indstille en vederlagspolitik, der ge-

nerelt gælder i selskabet. 

 

3.4.8. Det anbefales, at et vederlagsudvalg 

undgår at anvende samme eksterne rådgi-

vere som direktionen i selskabet. 

  

X 

  

Bestyrelsen overvejer fra situation til si-

tuation nødvendigheden af at benytte 

andre eksterne rådgivere. 

 

3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 

 

3.5.1. Det anbefales, at bestyrelsen fast-

lægger en evalueringsprocedure, hvor den 

samlede bestyrelses og de individuelle med-

lemmers bidrag og resultater samt samar-

bejde med direktionen årligt evalueres. Væ-

sentlige ændringer afledt af evalueringen 

bør oplyses i ledelsesberetningen eller på 

selskabets hjemmeside. 

 

 

X 

   

 

 

3.5.2. Det anbefales, at bestyrelsen i for-

bindelse med forberedelsen af generalfor-

samlingen overvejer, hvorvidt antallet af 

medlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til 

selskabets behov. Herunder skal det sikres, 

at der kan foregå en konstruktiv debat og 

effektiv beslutningsproces, hvor alle med-

lemmer har mulighed for at deltage aktivt. 

 

 

X 

   

 

 

3.5.3. Det anbefales, at bestyrelsen mindst 

en gang årligt evaluerer direktionens arbej-

de og resultater efter forud fastsatte klare 

kriterier. 

 

 

X 

   

 

 

3.5.4. Det anbefales, at direktionen og be-

styrelsen fastlægger en procedure, hvoref-

ter deres samarbejde årligt evalueres ved 

en formaliseret dialog mellem bestyrelses-

formanden og den administrerende direk-

 

X 
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Anbefaling 

 

 

Følger Følger 

delvist 

Følger 

ikke 

Kommentar 

 

tør, samt at resultatet af evalueringen fore-

lægges for bestyrelsen. 

 

4. Ledelsens vederlag 

4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold 

 

4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udar-

bejder en klar og overskuelig vederlagspoli-

tik for bestyrelsen og direktionen, der inde-

holder 

• en detaljeret beskrivelse af de veder-

lagskomponenter, som indgår i veder-

læggelsen af bestyrelsen og direktio-

nen, 

• en begrundelse for valget af de enkelte 

vederlagskomponenter, og 

• en beskrivelse af de kriterier, der ligger 

til grund for balancen mellem de en-

kelte vederlagskomponenter. 

Vederlagspolitikken bør godkendes på ge-

neralforsamlingen og offentliggøres på sel-

skabets hjemmeside. 

 

 

X 

   

 

4.1.2. Det anbefales, at der, hvis vederlags-

politikken indeholder variable  

komponenter, 

• fastsættes grænser for de variable dele 

af den samlede vederlæggelse, 

• sikres en passende og afbalanceret 

sammensætning mellem ledelsesaf-

lønning, påregnelige risici og værdi-

skabelsen for aktionærerne på kort og 

lang sigt, 

• er klarhed om resultatkriterier og mål-

barhed for udmøntning af variable de-

le, 

• er kriterier, der sikrer, at hel eller del-

vis optjening af en variabel del af en 

vederlagsaftale strækker sig over mere 

end et kalenderår, og 

• indgås en aftale, der giver selskabet ret 

til i helt særlige tilfælde at kræve hel 

eller delvis tilbagebetaling af variable 

lønandele, der er udbetalt på grundlag 

af oplysninger, der efterfølgende do-

kumenteres fejlagtige. 

 

 

 

X 
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4.1.3. Det anbefales, at medlemmer af be-

styrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- 

eller tegningsoptioner. 

 

X 

   

 

 

 

4.1.4. Det anbefales, at hvis der anvendes 

aktiebaseret aflønning, skal programmerne 

være revolverende, dvs. tildeles periodisk 

og bør have en løbetid på mindst 3 år efter 

tildelingen. 

 

 

X 

   

 

4.1.5. Det anbefales, at aftaler om fratræ-

delsesgodtgørelse maksimalt udgør en vær-

di, der svarer til de sidste to års vederlag. 

 

 

X 

   

 

 

4.2. Oplysning om vederlagspolitikken 
 

 

4.2.1. Det anbefales, at selskabets veder-

lagspolitik og dens efterlevelse årligt forkla-

res og begrundes i formandens beretning på 

selskabets generalforsamling. 

 

 

X 

   

 

 

 

4.2.2. Det anbefales, at aktionærerne på 

generalforsamlingen godkender forslag til 

vederlag til bestyrelsen for det igangværen-

de regnskabsår. 

 

 

 

  

X 

 

På generalforsamlingen orienteres akti-

onærerne om vederlag til bestyrelsen. 

 

 

 

4.2.3. Det anbefales, at der i årsrapporten 

gives oplysning om det samlede vederlag, 

hvert enkelt medlem af bestyrelsen og di-

rektionen modtager fra selskabet og andre 

selskaber i koncernen, herunder oplysninger 

om fastholdelses- og fratrædelsesordnin-

gers væsentligste indhold, og at der redegø-

res for sammenhængen med vederlagspoli-

tikken. 

 

X 

   

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 

 

 

5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen tager 

stilling til og i ledelsesberetningen redegør 

for de væsentligste strategiske og forret-

ningsmæssige risici, risici i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen samt for selskabets 

risikostyring. 

 

X 
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5.2. Whistleblower-ordning 

 

5.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen beslut-

ter, hvorvidt der skal etableres en whist-

leblower-ordning med henblik på at give 

mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig 

rapportering af alvorlige forseelser eller 

mistanke herom. 

 

X 

   

 

 

5.3. Kontakt til revisor 

 

5.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer 

en regelmæssig dialog og informationsud-

veksling mellem revisor og bestyrelsen, 

herunder at bestyrelsen og revisionsudval-

get mindst en gang årligt mødes med revi-

sor uden, at direktionen er til stede. Tilsva-

rende gælder for den interne revisor, hvis 

der er en sådan. 

 

 

X 

 

   

 

 

5.3.2. Det anbefales, at revisionsaftalen og 

det tilhørende revisionshonorar aftales mel-

lem bestyrelsen og revisor på baggrund af 

en indstilling fra revisionsudvalget. 

 

 

X 

   

 

 

 


