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Vedr. Kommissionens initiativ om bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu (due 

diligence). 

Dansk Aktionærforening takker for muligheden for at komme med input til regeringens høringssvar vedr. 

det kommende EU-initiativ om bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu (due diligence). 

Vi anser Kommissionens initiativ for at være ganske problematisk og for at stride mod en vigtig del af “den 

danske model”, nemlig aktionærdemokratiet og de demokratisk valgte virksomheder og deres selvstyre. Vi 

finder, at modellen, hvor ansvaret for en virksomhed som udgangspunkt er hos de ansvarlige ejere, og hvor 

både aktionærer og medarbejderrepræsentanter involveres direkte, har spillet en betydelig rolle for 

Danmarks stærke position som industrination. Denne dynamik og ansvarlighed har gjort, at danske 

selskaber er med helt fremme på verdensplan – ikke mindst hvad angår den grønne omstilling. 

Dansk Aktionærforening står undrende over for kommissionens initiativ set i lyset af Kommissionens øvrige 

arbejde: Det gælder bl.a. kapitalmarkedsunionen (CMU) og aktionærrettighedsdirektivet, der har som en 

del af deres formål at styrke de private investeringer, øge antallet af aktionærer og netop styrke 

aktionærernes beføjelser over for virksomhedernes ledelser for at sikre det lange perspektiv og for at gøre 

EU's finansielle system mere stabilt, robust og konkurrencedygtigt og sikre nye finansieringskilder for 

virksomheder. Og det gælder øvrige dele af EU-lovgivningen, som fx de nye regler om oplysning af 

miljøfaktorer og taxonomien, der understreger investorernes ønske om at stille krav, der sikrer, at 

selskaberne ikke nøjes med ”greenwashing”. Initiativet om bæredygtig selskabsledelse strider således mod 

intentionerne i store dele af EU's øvrige arbejde, hvoraf vi her kun har nævnt nogle få.  

Vi bakker i Dansk Aktionærforening stærkt op om formålet bag initiativet om at fremme den grønne 

omstilling. Præmissen bag initiativet om, at investorerne alene tænker på kortsigtet profit og at ledelserne 

ikke tænker grønt, er imidlertid forfejlet. De danske virksomheder har allerede – i tæt samarbejde med 

regeringen – et stærkt fokus på bæredygtighed i bred forstand og på grøn omstilling i særdeleshed, og vi 

har gennem flere år netop set, at investorerne og aktionærerne har presset på for at få virksomhederne til 

at indregne disse hensyn, fordi de bekymrer sig om selskabernes profitabilitet på længere sigt.  

Det er Dansk Aktionærforenings opfattelse, at ansvaret hos danske virksomheder, institutionelle investorer 

og private investorer, samt hos de danske politikere, sikrer den bedst mulige grønne omstilling og en 

førerposition for Danmark. Hvis dette grundlæggende ændres, er der risiko for, at danske virksomheder får 

mindre adgang til risikovillig kapital, at innovationen hæmmes, og at de incitamenter, der er nødvendige for 

at fremme den bæredygtige økonomiske vækst, lider skade, hvilket vil være ødelæggende for at sikre 

fortsat vækst og arbejdspladser. 

Vi ser også med bekymring på, at initiativet åbner for, at der kan ske indblanding i, hvordan ledelserne 

optimerer de enkelte virksomheders kapitalstruktur. Det er afgørende for de enkelte virksomheders 

finansielle fundament, at kapitalstrukturen tilpasses alene efter virksomhedens eget behov og ikke efter 

andres behov.   
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Samlet er det vores opfattelse, at en gennemførelse af det fremsatte forslag vil føre til unødig 

bureaukratisering og regulering og et diffust bestyrelsesansvar, som vil skade selskabernes evne til at 

manøvrere, og tillige være ødelæggende for virksomhedernes kapitalstruktur og dermed deres 

konkurrencekraft.  

Forslaget vil i værste fald føre til færre investeringer, bremse væksten i danske virksomheder og fjerne 

grundpillen om Aktionærdemokratiet.  

Vi er positive overfor en fornuftig EU-harmonisering af due diligence krav, og Dansk Aktionærforening 

anbefaler, at man splitter forslaget og alene kører videre med den del. Vi anbefaler på det kraftigste, at der 

ikke arbejdes videre på selve forslaget om bæredygtig selskabsledelse, der vil virke stik mod hensigten.  
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