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Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet har udarbejdet vedhæftede udkast til forslag
til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel
virksomhed og forskellige andre love. Lovforslaget forventes fremsat i februar
2019.
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Formål og baggrund
Formålet med lovforslaget er gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab. Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter.
Bedre mulighed for børsnoterede selskaber for at identificere deres aktionærer
Børsnoterede selskaber får bedre mulighed for at identificere deres aktionærer.
Dette forventes at fremme det aktive ejerskab, fordi selskabet nemmere kan kommunikere med aktionærerne.
Vederlagspolitik og vederlagsrapport for ledelsen i børsnoterede selskaber
Børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik for
aflønning af bestyrelses- og direktionsmedlemmer, som fastsætter de nærmere
regler for fast og variabel aflønning af ledelsesmedlemmerne, samt aflægge og
offentliggøre en vederlagsrapport i overensstemmelse med den vedtagne vedlagspolitik.
Væsentlige transaktioner mellem børsnoterede selskaber og dets nærtstående
parter
I børsnoterede selskaber skal væsentlige transaktioner mellem aktieselskabet og
dets nærtstående parter godkendes af aktieselskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionerne gennemføres. Aktieselskabet skal offentliggøre en meddelelse om en transaktion med en nærtstående part. Formålet med reglerne er at
sikre kontrol og transparens med sådanne transaktioner.
Politik for aktivt ejerskab hos institutionelle investorer og kapitalforvaltere
Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal bl.a. offentliggøre en politik
for aktivt ejerskab eller forklare, hvorfor de ikke vil offentliggøre en sådan.
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Høringsfrist
Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag den 30. november 2018 kl. 12.
Bemærkningerne bedes sendt til Mette Winther Løfquist (metwin@erst.dk).
Det fremgår af høringslisten, hvilke organisationer, myndigheder m.v., lovforslaget er sendt i høring hos.
Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslagets § 1, § 2, § 9 og § 10 kan rettes til
Erhvervsstyrelsen v/ Mette Winther Løfquist (metwin@erst.dk). Eventuelle
spørgsmål vedrørende lovforslagets §§ 3 – 8 kan rettes til Finanstilsynet v/ Benjamin Juul Johansen (bjj@ftnet.dk).

Med venlig hilsen

Mette Winther Løfquist
Chefkonsulent

