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Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate 

governance karakteristika under bankkrisen 

 

Johannes Raaballe og Nadja Schwabach 

 

Danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika er blevet 

væsentligt forbedrede under den danske bankkrise. Den ene grund hertil er, 

at de banker, der mistede navneskiltet under bankkrisen, havde dårligere 

corporate governance karakteristika end de banker, der overlevede 

bankkrisen. Den anden grund skal findes i, at de overlevende banker 

forbedrede deres corporate governance karakteristika væsentligt under 

bankkrisen – hvilket skal ses i lyset af den ilde medfart, som bankerne med 

dårlige corporate governance karakteristika fik under bankkrisen. 

Det er således et glædeligt budskab, om end på en kedelig baggrund, der 

præsenteres i nærværende artikel. Men der er stadig plads til forbedringer, 

ikke mindst i store og veldrevne banker som Jyske Bank, Sydbank og 

Ringkjøbing Landbobank.1 

 

Motivering og metode 

Bechmann og Raaballe har i en række artikler (2009a, 2009b, 2010 og 2012) 

dokumenteret, undersøgt og vurderet hensigtsmæssigheden af danske 

børsnoterede bankers corporate governance karakteristika i forbindelse med 

den danske bankkrise. I de fleste af disse undersøgelser er datamaterialet fra 

                                                           
1 Tak til Anders Grosen for kommentarer til og diskussion af artiklen. Artiklen er baseret på et foredrag holdt af 
Raaballe (2014) samt en bacheloropgave udarbejdet af Schwabach (2016).  
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2009 og tidligere. Nu, hvor regnebrættet stort set er gjort op efter den danske 

bankkrise, er det derfor nærliggende at supplere Bechmann og Raaballes 

undersøgelser med data, der tidsmæssigt dækker hele bankkrisen. 

Metoden i undersøgelsen er enkel. Vi opdeler de 44 danske børsnoterede 

banker primo 2008 i de banker, der dør, henholdsvis overlever. Herved får vi 

svaret på, hvilke corporate governance karakteristika der er væsentlige for 

overlevelse. Herefter undersøger vi udviklingen i de overlevende bankers 

corporate governance karakteristika under den danske bankkrise. Herved får vi 

et delvist svar på, i hvor høj grad de overlevende banker har taget ved lære af 

bankkrisen. Og vi får også et udspecificeret svar på, hvad der samlet set 

forårsagede ændringerne i bankernes corporate governance karakteristika 

taget over hele forløbet. 

I næste afsnit gives et resume af undersøgelsens hovedresultater. Dette afsnit 

efterfølges af et afsnit om undersøgelsens data og definitioner. Herefter følger 

undersøgelsen af de døde og de overlevende bankers corporate governance 

karakteristika samt udviklingen i de overlevende bankers corporate 

governance karakteristika under bankkrisen. Undersøgelsen afsluttes med en 

diskussion af, om bankerne er kommet i mål eller er på vej til at komme i mål 

med deres corporate governance. 

 

Undersøgelsens hovedresultater 

Ejerstrukturen i danske børsnoterede banker ændrede sig væsentligt hen over 

den danske bankkrise. Før bankkrisen havde 36% af de danske børsnoterede 

banker en større uafhængig aktionær (for definition af begreber henvises til 

næste afsnit). Efter bankkrisen havde 91% af de danske børsnoterede banker 

en større uafhængig aktionær, hvilket er af samme omfang som hos de øvrige 

danske børsnoterede selskaber. Men der er også forskelle til øvrige danske 
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børsnoterede selskaber. Storaktionærerne er ikke så store i bankerne, og i hver 

bank findes der ofte mere end én storaktionær, hvilket er usædvanligt i såvel 

et dansk som et internationalt perspektiv. Vi er derfor af den opfattelse, at 

ejerstrukturen i de danske børsnoterede banker ikke har fundet sit endelige 

udtryk. 

Ændringen i ejerstrukturen kan tilskrives to forhold. For det første var der 

under bankkrisen en svær overdødelighed blandt de banker, der ikke havde en 

større uafhængig aktionær. For det andet fik de fleste af de banker, der 

overlevede bankkrisen, og som ikke havde en større uafhængig aktionær, sig 

nu en sådan. 

Problembankerne var særligt banker uden en større uafhængig aktionær og 

med incitamentsaflønning. Ud af disse 16 banker overlevede de 14 ikke den 

danske bankkrise. Årsagen var ikke incitamentsaflønning som sådan. 3 år inden 

indførelsen af incitamentsaflønning, jævnfør Bechmann og Raaballe (2009a og 

2012), tog disse bankers direktører allerede væsentligt højere risici end de 

øvrige bankdirektører – og uden bedre performance. Hertil kommer, at 

incitamentsaflønningen generelt set ikke blev ”givet” til direktørerne i gruppen 

af banker uden en større uafhængig aktionær, men ”taget”. 

Incitamentsaflønning var altså ikke årsagen til høj risikotagning, men en 

indikator på risikable direktører. 

Dette betyder omvendt, at vi ”frikender” bankdirektørerne i bankerne uden en 

større uafhængig aktionær og uden incitamentsaflønning, hvor dødeligheden 

under bankkrisen ikke var signifikant højere end i banker med en større 

uafhængig aktionær. Vi tilskriver disse bankers relativt gode performance og 

moderate risikotagning, at deres direktører som følge af gode personlige 

egenskaber var i stand til at holde hovedet koldt på trods af den 

omsiggribende eufori. 
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Antallet af banker med stemmebegrænsninger blev (signifikant) reduceret og 

stemmebegrænsningernes indhold blev afsvækket (signifikant) i de danske 

børsnoterede banker under bankkrisen. Samlet set blev omfanget af 

stemmebegrænsninger stort set halveret, hvilket primært kan tilskrives 

udviklingen i de overlevende banker. Denne udvikling er i et historisk 

perspektiv bemærkelsesværdig. I det kvarte århundrede inden den danske 

bankkrise var omfanget af stemmebegrænsninger stort set uændret – jævnfør 

Bechmann og Raaballe (2009b). 

Antallet af banker med ejerbegrænsninger blev ligeledes reduceret under 

bankkrisen. Når vi tager hensyn til, at nogle banker under bankkrisen 

dispenserer fra deres ejerbegrænsninger, ser vi en signifikant halvering af 

ejerbegrænsningerne, hvilket primært kan tilskrives udviklingen i de 

overlevende banker. Denne udvikling er også bemærkelsesværdig set i et 

historisk perspektiv. Ejerbegrænsningerne blev indført i midten af 1990’erne, 

og omfanget af disse var stort set uændret frem til den danske bankkrise. 

Omfanget af øvrige aktionærhindringer i de danske børsnoterede banker blev 

derimod ikke reduceret under bankkrisen. 

 

Data og definitioner 

Undersøgelsens population er danske børsnoterede banker primo 2008 med 

hovedsæde i Danmark, i alt 44 banker. Efterfølgende er Danske Andelskassers 

Bank og Sparekassen Sjælland også blevet børsnoteret. Vi har valgt at medtage 

disse to banker i populationen af overlevende banker fra det tidspunkt, hvor 

de børsnoteres. Denne definition af populationen har kvalitativt ingen 

betydning for undersøgelsens resultater.2 

                                                           
2 Når to svage banker fusionerer, har vi i undersøgelsen valgt at lade den svageste bank gå ned og den 
stærkeste bank overleve. I fusionen Vestjysk Bank/Aarhus Lokalbank er det således Aarhus Lokalbank, der går 
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Ejerstrukturen i bankerne er opgjort henholdsvis primo 2008 og primo 2016. 

Ejerstrukturen inden bankkrisen var meget stabil, der var ganske få ændringer 

over tid – jævnfør Bechmann og Raaballe (2009b). Ejerstrukturen primo 2008 

er således repræsentativ for ejerstrukturen før bankkrisen og udgør således et 

godt sammenligningsgrundlag med ejerstrukturen efter bankkrisen. 

I undersøgelsen bruger vi generelt de samme begreber som hos Bechmann og 

Raaballe (2009a, 2009b, 2010 og 2012). 

Ved en større uafhængig aktionær forstås en aktionær, der besidder 5% eller 

mere af aktiekapitalen, og som er uafhængig af selskabets ledelse. De 

afhængige aktionærer i banksektoren bestod primært af sparekassefonde, 

hvor bankens bestyrelse havde bestemmende indflydelse. I henhold til lov om 

finansiel virksomhed skulle flertallet i bestyrelsen i de sparekassefonde, der 

opstod ved, at en sparekasse blev omdannet til en bank, bestå af 

bestyrelsesmedlemmer fra den pågældende bank. Det krav opfyldtes til fulde, 

idet det var helt typisk, at alle medlemmer i sparekassefondens bestyrelse 

udgjordes af bankens bestyrelse. Bankens ledelse kontrollerede således sig 

selv. Et andet eksempel på en afhængig storaktionær i banksektoren er de 

tilfælde, hvor storaktionæren deponerer sin stemmeret hos bankens 

bestyrelse. Nykredits ejerskab af aktier i Jyske Bank var et eksempel herpå 

(Jyske Banks årsrapport 2008). Hvis banken ikke har en større uafhængig 

aktionær, betegner vi banken som isoleret fra aktiemarkedet. 

Data om bankens stemme- og ejerbegrænsninger vedrørende dens aktier, 

eventuel tilstedeværelse af repræsentantskab, krav om navnenotering af 

aktierne samt frist for aktionæren til at stille forslag til selskabets 

generalforsamling er for perioden inden bankkrisen indsamlet fra bankens 

                                                                                                                                                                                     
ned. I fusionen Salling Bank/Vinderup Bank er det Salling Bank, der går ned. Sondringen har kvalitativt ingen 
betydning for undersøgelsens resultater. 
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vedtægter med skæringsdato 1. april 2009. De tilsvarende data, som de ser ud 

i dag, er indsamlet fra bankens vedtægter med skæringsdato 1. april 2016. 

Vi definerer incitamentsaflønning som aktie/optionsaflønning og/eller 

bonusaflønning til bankens direktion. En bank siges at have 

incitamentsaflønning, hvis der mindst en gang i perioden 2001-2007 er 

udbetalt incitamentsaflønning til bankens direktion. Data vedrørende 

incitamentsaflønning er stillet til rådighed af Bechmann og Raaballe. 

Efterfølgende definerer og diskuterer vi kort corporate governance 

karakteristikaene: Stemmebegrænsninger, ejerbegrænsninger, repræsentant-

skab, navnenotering af aktier samt kort frist til at stille forslag til bankens 

generalforsamling. Under et benævner vi disse karakteristika som 

aktionærhindringer. For en mere uddybende fremstilling henvises til 

Bechmann og Raaballe (2009b, 2010 og 2012). 

I danske banker må der kun findes en aktieklasse. Alle aktier har altså det 

samme antal stemmer. Ved stemmebegrænsning forstås, at en aktionær højest 

kan stemme for et maksimalt antal aktier uafhængig af, hvor mange aktier 

aktionæren ejer i banken. Primo 2008 havde 86% af de danske børsnoterede 

banker stemmebegrænsninger i deres vedtægter. Stemmebegrænsningerne 

var hårde. Selvom en aktionær eksempelvis ejede 50% af aktierne, kunne 

aktionæren typisk blot stemme for 0,03% af stemmerne i banken (median). 

Dette forhold er helt usædvanligt i såvel et dansk som i et internationalt 

perspektiv. Det er det forhold, som sammen med ejerbegrænsningerne gør, at 

der primo 2008 var relativt få storaktionærer i de danske børsnoterede banker 

sammenlignet med de øvrige danske børsnoterede selskaber. 

Ved ejerbegrænsninger forstås, at en aktionær højest må eje en bestemt 

brøkdel af bankens aktier, typisk op til 10% af aktierne. Primo 2008 havde 43% 
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af de børsnoterede danske banker ejerbegrænsninger. Igen er dette forhold 

helt usædvanligt i såvel et dansk som i et internationalt perspektiv. 

75% af de danske børsnoterede banker havde primo 2008 et 

repræsentantskab. I en bank med et repræsentantskab vælger aktionærerne 

ikke bankens bestyrelse på bankens generalforsamling, men i stedet 

medlemmer til et repræsentantskab. Det er efterfølgende repræsentant-

skabet, der vælger bankens bestyrelse. Og i henhold til de fleste af disse 

bankers vedtægter er bestyrelsen ikke ansvarlig overfor repræsentantskabet. 

Altså et indirekte valg uden mulighed for at komme af med bestyrelsen. Igen er 

dette forhold helt usædvanligt i såvel et dansk som i et internationalt 

perspektiv. 

Navnenotering af aktier fandtes i 98% af de danske børsnoterede banker primo 

2008. Det indebærer, at banken kender aktionærerne og deres 

aktiebeholdning i banken, hvorimod den enkelte aktionær kun har oplysning 

om sin egen beholdning. Det er en stor fordel for bankens ledelse, eksempelvis 

ved fremskaffelse af blankofuldmagter fra ”venligtsindede” aktionærer. 

I 84% (primo 2008) af de danske børsnoterede banker kan aktionærerne som 

følge af bankens vedtægter i praksis3 kun stille forslag til bankens 

generalforsamling, hvis dette forslag er indleveret inden offentliggørelsen af 

bankens årsregnskabsmeddelelse. Dette forhold virkede specielt grotesk i 

forbindelse med bankernes katastroferegnskaber primo 2009.   

 

 

 

                                                           
3 Selskabsloven giver aktionæren en forslagsret. Men det er aktionæren, der har bevisbyrden med hensyn til, 
at aktionærens forslag er fremsendt tidsnok til, at forslaget rent praktisk kan optages på dagsordenen. 
Formentlig af den grund blev det i den nye selskabslovs § 90, stk. 2 fastsat, at såfremt forslaget er fremsendt 
senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, skal punktet optages på dagsordenen. Den nye 
selskabslov er dog ikke til nogen hjælp i banksektoren, hvis bankerne opretholder praksis med kort tidsmæssig 
afstand mellem offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og afholdelse af generalforsamling.  
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Corporate governance karakteristika for de døde og overlevende banker 

Primo 2008 udgjorde de isolerede banker og banker med en større uafhængig 

aktionær knap to tredjedele henholdsvis godt en tredjedel af de børsnoterede 

danske banker. Disse tal ændres væsentligt som følge af dødsfald blandt 

bankerne under bankkrisen og udgør herefter godt 40% henholdsvis knapt 60% 

– se venligst de to sidste søjler i Tabel 1. Udviklingen er signifikant på et 5% 

signifikansniveau. Udviklingen forklares af, at dødeligheden i banker med en 

større uafhængig aktionær blot var på 19% sammenlignet med en dødelighed 

på 64% i de isolerede banker. Forskellen er signifikant på 1% niveau. Det var 

således overlevelsesmæssigt væsentligt at have en større uafhængig aktionær i 

ejerkredsen. 

 
 
Tabel 1: Bankernes dødelighed som en funktion af ejerstruktur og 
incitamentsaflønning (IAL) 

 

Note: Populationen er danske børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark primo 2008. Ved en bank med 

en stor uafhængig aktionær forstås en bank, der mindst har én aktionær, der besidder 5% eller mere af 

aktiekapitalen, og som er uafhængig af selskabets ledelse. Ved en isoleret bank forstås en bank, der ikke har en 

sådan aktionær. Ved incitamentsaflønning (IAL) forstås aktie/optionsaflønning og/eller bonusaflønning til 

bankens direktion. En bank siges at have incitamentsaflønning, hvis der mindst en gang i perioden 2001-2007 

er udbetalt incitamentsaflønning til bankens direktion. Testene i tabellen er binomial proportion tests. Tal 

markeret med (a eller b) og (c eller d) er parvis forskellige fra hinanden på 1% henholdsvis 5% 

signifikansniveau. 

 

Antal Overlevende Døde Døde Procentfor- Procentforde-

Kategori 2008 Antal Antal i pct. deling 2008 ling overlevende

 Isoleret 28 10 18 64% a 64% c 43% c

    Isoleret med IAL 16 2 14 88% b 36% 9%

    Isoleret uden IAL 12 8 4 33% b 27% 35%

 Stor uafhængig aktionær 16 13 3 19% a 36% d 57% d

 Banker i alt 44 23 21 48% 100% 100%
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Men det er ikke hele forklaringen på udviklingen. I Tabel 1 har vi delt de 

isolerede banker op i to grupper, med og uden incitamentsaflønning til 

direktionen. Vi ser, at blot 2 af de 16 banker med incitamentsaflønning 

overlever den danske bankkrise. Forskellen til de isolerede banker uden 

incitamentsaflønning er signifikant på 1% niveau. Selvom dødeligheden i 

banker med en større uafhængig aktionær blot er 19% sammenlignet med 33% 

i de isolerede banker uden incitamentsaflønning, så er denne forskel ikke 

signifikant på et 10% niveau. Problembankerne var altså de isolerede banker 

med incitamentsaflønning. 

Dette resultat er ikke nyt. Bechmann og Raaballe (2009a og 2012) finder 

tilsvarende resultater i deres undersøgelser, der dog tidsmæssigt blot rækker 

frem til 2009. Mere specifikt finder Bechmann og Raaballe: 1. Høj risikotagning 

var allerede til stede i de isolerede banker med incitamentsaflønning 3 år før, 

at incitamentsaflønningen blev indført. Det var altså ikke incitaments-

aflønningen, der forårsagede den høje risikotagning i disse banker. 2. Samme 

gruppe af banker performede ikke bedre end andre banker i ”de gode år”, men 

performede væsentligt dårligere under bankkrisen. 3. Incitamentsaflønningen 

blev generelt ikke ”givet” til direktørerne, men ”taget” af direktørerne. 4. 

Direktører i isolerede banker uden incitamentsaflønning kunne i princippet 

også tiltage sig incitamentsaflønning, men de gjorde det ikke. 

Bechmann og Raaballe frikender altså gruppen af isolerede banker uden 

incitamentsaflønning og angiver som grund til den relativt gode performance 

og risikotagning, at disse bankers direktører som følge af gode personlige 

egenskaber var i stand til at holde sig på måtten. Med andre ord: 

Hensigtsmæssig ledelse af banken kan opnås ved overvågning af en større 

uafhængig aktionær eller som følge af integritet og selvdisciplin hos bankens 

direktør. Vi vender tilbage til denne problemstilling. 
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Af Tabel 2, panel A: Alle banker 2008, ser vi, at banker med en større 

uafhængig aktionær generelt havde færre aktionærhindringer end banker 

uden en større aktionær. Forskellen er dog kun signifikant forskellig for 

stemme- og ejerbegrænsningernes vedkommende. Det er åbenbart især disse 

karakteristika, som de større uafhængige aktionærer lægger vægt på. Da det, 

jævnfør tidligere, især er de isolerede banker, der dør under bankkrisen, og da 

disse har dårligere corporate governance karakteristika end de øvrige banker, 

må man forvente, at corporate governance karakteristika forbedres som følge 

heraf. 

 
Tabel 2: Aktionærhindringer og udviklingen heri som en funktion af 
ejerstrukturen 

 

Note: Alle banker 2008 er alle danske børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark primo 2008. 

Overlevende banker (2008) er tilsvarende alle banker, der overlevede den danske bankkrise. Alle corporate 

governance karakteristika er opgjort primo 2008. Ved stemmebegrænsning forstås, at en aktionær højest kan 

afgive et maksimalt antal stemmer (typisk i størrelsesordenen en promille af det samlede antal stemmer). Ved 

ejerbegrænsninger må aktionæren højest eje en maksimal andel af bankens aktier (typisk 10%). Ved 

repræsentantskab forstås, at generalforsamlingen ikke direkte vælger bankens bestyrelse, men i stedet et 

repræsentantskab, der vælger bankens bestyrelse. Ved navnenotering forstås, at aktierne skal være noteret på 

Antal Antal med Pct. med Antal med Pct. med Antal med Pct. med Antal med Pct. med Antal med Pct. med

I alt stemmebegr. stemmebegr. ejerbegr. ejerbegr. repræsent. repræsent. navnenot. navnenot. kort frist kort frist

A: Alle banker 2008

 Alle banker 44 38 86% 19 43% 33 75% 43 98% 37 84%

 Isolerede banker 28 26 93% 16 57% 22 79% 28 100% 23 82%

 Banker med stor uafhængig aktionær 16 12 75% 3 19% 11 69% 15 94% 14 88%

 Forskel 18% ** 38% *** 10% 6% -6%

B: Overlevende banker (2008)

 Alle banker 23 18 78% 8 35% 17 74% 22 96% 19 83%

 Isolerede banker 10 9 90% 6 60% 9 90% 10 100% 8 80%

 Banker med stor uafhængig aktionær 13 9 69% 2 15% 8 62% 12 92% 11 85%

 Forskel 21% * 45% ** 28% * 8% -5%
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navn. Det indebærer, at bankens ledelse kender bankens aktionærer og deres aktiebeholdning i banken. Ved 

kort frist til at stille forslag til generalforsamling forstås, at aktionærerne skal stille forslag til 

generalforsamlingen inden offentliggørelse af bankens årsregnskabsmeddelelse for at være sikre på, at 

forslaget kan behandles på bankens generalforsamling. Øvrige begreber er defineret som i Tabel 1. Testene i 

tabellen er binomial proportion tests. (*), (**) og (***) angiver 10%, 5% og 1% signifikansniveau. 

 

Af Tabel 2, panel A og B, ser vi, at andelen af banker med stemme- og 

ejerbegræsninger falder fra 86% til 78% henholdsvis fra 43% til 35%. Faldet er 

dog ikke signifikant på et 10% niveau. For de tre øvrige karakteristika er der 

stort set ingen ændringer – dog ender vi op med, at andelen af banker med et 

repræsentantskab er mere hyppige (10% signifikansniveau) i banker uden en 

større uafhængig aktionær. 

Vi har også undersøgt, om størrelsen af stemme- og ejerbegrænsningerne i de 

banker, hvor disse er til stede, har nogen indflydelse på bankens dødelighed. 

Det er ikke tilfældet. 

I Tabel 3 har vi opsummeret udviklingen i de danske børsnoterede bankers 

corporate governance karakteristika som følge af dødsfald i bankerne under 

den danske bankkrise. Den helt væsentlige udvikling er, at banker med en 

større uafhængig aktionær nu kommer til at fylde langt mere i landskabet. De 

går fra at være repræsenteret i godt en tredjedel af de børsnoterede banker til 

at være repræsenteret i knapt 60% af bankerne. Forskellen er signifikant på et 

5% niveau. Årsagen er en svær overdødelighed blandt de banker, der ikke 

havde en større uafhængig aktionær i ejerkredsen. Omvendt ser vi til trods 

herfor en langt mere moderat udvikling i bankernes øvrige corporate 

governance karakteristika. Selvom der var en overrepræsentation af større 

uafhængige aktionærer i især banker uden stemme- og ejerbegrænsninger, 

giver overdødeligheden blandt de isolerede banker sig blot udslag i en mindre 

(og ikke signifikant) forbedring af disse corporate governance karakteristika. 
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Vi fandt også, at der var væsentlig heterogenitet i gruppen af isolerede banker, 

idet blot 2 ud af de 16 banker med incitamentsaflønning i denne gruppe 

overlevede den danske bankkrise. 

I næste afsnit undersøger vi, i hvilket omfang den danske bankkrise har givet 

anledning til ændrede corporate governance karakteristika i de 23 overlevende 

danske børsnoterede banker. Hvordan reagerede de overlevende banker på 

bankkrisen? 

 
Tabel 3: Udviklingen i corporate governance karakteristika som følge af 
dødsfald under den danske bankkrise 

 
Note: Banker primo 2008 omfatter alle danske børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark primo 2008. 

”Overlevende” omfatter alle danske børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark primo 2008, der 

overlevede den danske bankkrise. Alle corporate governance karakteristika er opgjort primo 2008. Øvrige 

                       Primo 2008                        Overlevende Forskel

Antal Pct. Antal Pct. Signifikans

 Isolerede 28 64% 10 43% **

 Stor uafhængig aktionær 16 36% 13 57% **

 Stemmebegrænsninger 38 86% 18 78%

    - Isolerede 26 93% 9 90%

    - Stor uafhængig aktionær 12 75% 9 69%

 Forskel signifikans ** *

 Ejerbegrænsninger 19 43% 8 35%

    - Isolerede 16 57% 6 60%

    - Stor uafhængig aktionær 3 19% 2 15%

 Forskel signifikans *** **

 Repræsentantskab 33 75% 17 74%

    - Isolerede 22 79% 9 90%

    - Stor uafhængig aktionær 11 69% 8 62%

 Forskel signifikans *

 Navnenotering 43 98% 22 96%

    - Isolerede 28 100% 10 100%

    - Stor uafhængig aktionær 15 94% 12 92%

 Forskel signifikans

 Kort Frist 37 84% 19 83%

    - Isolerede 23 82% 8 80%

    - Stor uafhængig aktionær 14 88% 11 85%

 Forskel signifikans



14 
 

begreber er defineret som i Tabel 1 og 2. Testene i tabellen er binomial proportion tests. (*), (**) og (***) 

angiver 10%, 5% og 1% signifikansniveau. 

 

Udviklingen i de overlevende bankers corporate governance karakteristika 

Under og efter den danske bankkrise var der to fusioner af sunde børsnoterede 

danske banker: Nørresundby Bank med Nordjyske Bank samt Vestfyns Bank 

med Svendborg Sparekasse. Herved reduceres populationen af ”overlevende” 

banker med to. Samtidig er to banker, Danske Andelskassers Bank og 

Sparekassen Sjælland, blevet børsnoteret, hvorved populationen af 

overlevende banker uændret udgør 23 banker. 

Af første del af Tabel 4 ser vi, at 91% af de danske børsnoterede banker primo 

2016 har en større uafhængig aktionær. Det er en dramatisk udvikling 

sammenlignet med situationen primo 2008, hvor blot 36% af de danske 

børsnoterede banker havde en større uafhængig aktionær. Udviklingen skyldes 

to ting (begge signifikante): Banker med en større uafhængig aktionær var 

bedre til at overleve bankkrisen, og de fleste overlevende banker uden en 

større uafhængig aktionær fik sig en sådan i løbet af bankkrisen. Af tallene i 

Tabel 4 ser vi, at den sidste effekt vejer tungest. Omvendt formuleret er det 

primo 2016 blot 2 af de 23 overlevende banker, der ikke har en større 

uafhængig aktionær i ejerkredsen. Ud fra Tabel 4 ser det således ud til, at 

ejerstrukturen i de danske børsnoterede banker i løbet af bankkrisen er 

konvergeret til den ejerstruktur, som vi kender fra de øvrige danske 

børsnoterede selskaber. Dette er imidlertid ikke helt tilfældet. 

Af første linje i Tabel 5 ser vi, at der ikke er forskel på ejerstrukturen i de 

børsnoterede danske banker (91%) og de øvrige danske børsnoterede 
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selskaber (90%) primo 2016, når vi definerer en større uafhængig storaktionær 

som en 5%-aktionær4.  

Hvis vi i stedet definerer en større uafhængig storaktionær som en 20%-

aktionær, ser vi to ting. Der er blevet (signifikant) flere af den slags aktionærer i 

de danske børsnoterede banker, men omfanget er slet ikke på højde med 

omfanget i de øvrige danske børsnoterede selskaber. Det samme forhold 

gælder, hvis vi ser på uafhængige 5%-aktionærer, der tilsammen ejer mere end 

20% af bankens aktier. 

 
Tabel 4: Udviklingen i corporate governance karakteristika som følge af 
dødsfald under bankkrisen samt tilpasninger hos de overlevende banker 
under bankkrisen 

 

                                                           
4 Vi har ikke ejerstrukturdata for de øvrige danske børsnoterede selskaber for primo 2016. Men da 
ejerstrukturen for disse selskaber ligger relativt fast over tid, er vi af den opfattelse, at dette ikke udgør et 
problem i relation til undersøgelsen.  

                Primo 2008                    Overlevendes Forskel                    Overlevendes Udvikling i gruppen af Samlet udvikling

                    karakteristika 2008                     karakteristika 2016 overlevende 2008-2016 2008-2016

Antal Pct. Antal Pct. Signifikans Antal Pct. Signifikans Signifikans

 Isolerede 28 64% 10 43% ** 2 9% *** ***

 Stor uafhængig aktionær 16 36% 13 57% ** 21 91% *** ***

44 23 23

 Stemmebegrænsninger 38 86% 18 78% 14 61% * **

 Hårde stemmebegrænsninger 36 82% 17 74% 9 39% *** ***

  - lavere end 5%

 Ejerbegrænsninger 19 43% 8 35% 8 35%

 Ejerbegrænsninger - faktuel 19 43% 8 35% 5 22% **

 Repræsentantskab 33 75% 17 74% 19 83%

 Navnenotering 43 98% 22 96% 22 96%

 Kort Frist 37 84% 19 83% 18 78%
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Note: Ved ”hårde stemmebegrænsninger” forstås, at en aktionær højest kan stemme for mindre end 5% af det 

samlede antal aktier. Ved ”ejerbegrænsninger – faktuel” forstås, at bankens bestyrelse i henhold til 

vedtægterne har dispenseret fra ejerbegrænsningen. Øvrige begreber er defineret som i de tidligere tabeller.  

 

Vi har altså, at de danske børsnoterede banker er kendetegnet ved, at 

storaktionærerne ikke er så store som i de øvrige danske børsnoterede 

selskaber, og at der i samme bank ofte optræder mere end én uafhængig 

storaktionær, hvilket er usædvanligt i såvel en dansk som en international 

sammenhæng. Endelig har vi endnu til gode at se, at de nye større uafhængige 

aktionærer holder fast i deres ejerskab. Vi er derfor af den opfattelse, at 

ejerstrukturen i de danske børsnoterede banker endnu ikke har fundet sit 

endelige udtryk. 

 

Tabel 5: Ejersstrukturens udvikling i danske børsnoterede banker og en 
sammenligning med ejerstrukturen i øvrige danske børsnoterede selskaber 

 
Note: Ved ”Uafhængige storaktionærer tilsammen >= 20%” forstås, at uafhængige aktionærer med over 5% 

ejerskab tilsammen ejer mindst 20% af bankens aktier. Øvrige begreber er defineret som i de tidligere tabeller. 

Dataene for øvrige børsnoterede danske selskaber stammer fra Bechmann og Raaballe (2010). 

 

Vi vender nu tilbage til de øvrige corporate governance karakteristika i Tabel 4. 

Vi ser, at andelen af banker med stemmebegrænsninger er blevet (signifikant) 

reduceret fra 86% til 61%. Vi ser af Tabel 4, at udviklingen især er drevet af 

afskaffelsen af stemmebegrænsninger i de overlevende banker. Men, der sker 

ikke blot en afskaffelse af stemmebegrænsninger. Der sker også en væsentlig 

afsvækkelse af eksisterende stemmebegrænsninger. Hvis vi ser på de ”hårde” 

Banker Øvrige selskaber Banker Forskel Banker Forskel Banker (2016)

2008 2008 2016 2008-2016 og Øvrige (2008)

 Én uafhængig storaktionær >=5% 36% 90% 91% ***

 Én uafhængig storaktionær >=20% 7% 67% 22% ** ***

 Uafhængige storaktionærer tilsammen >=20% 18% NA 52% *** NA
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stemmebegrænsninger, dem hvor en aktionær højest kan stemme for mindre 

end 5% af det samlede antal aktier, ser vi af Tabel 4, at de ”hårde” 

stemmebegrænsninger reduceres signifikant fra 82% til 39% hen over 

bankkrisen. Stort set hele denne reduktion kan tilskrives en afsvækkelse af 

stemmebegrænsningerne i de overlevende banker. Dette har typisk været 

prisen for at få større uafhængige aktionærer ind i ejerkredsen. 

Af Tabel 4 ser vi, at der blot er sket en svag (ikke signifikant) reduktion i 

omfanget af ejerbegrænsninger fra 43% før bankkrisen til 35% efter 

bankkrisen. Men det er dog ikke hele billedet. Bankens vedtægter vedrørende 

ejerbegrænsninger giver typisk bankens ledelse en mulighed for at dispensere 

fra ejerbegrænsningerne. Denne mulighed har de overlevende banker benyttet 

sig af, således at vi ender op med, at der ”faktuelt” blot er ejerbegrænsninger i 

22% af bankerne efter bankkrisen – en (signifikant) halvering i forhold til før 

bankkrisen. 

Hvis man går længere ned i tallene, vil man se, at den positive udvikling i 

stemme- og ejerbegrænsningerne især kan tilskrives udviklingen hos gruppen 

af overlevende banker, der i løbet af den danske bankkrise har fået sig en 

uafhængig storaktionær. Storaktionæren stiller altså krav for så vidt angår 

stemme- og ejerbegrænsningerne. 

For så vidt angår de øvrige aktionærhindringer i form af repræsentantskab, 

navnenotering af aktierne og for kort frist til at stille forslag til 

generalforsamlingen er der stort set ikke sket nogen ændringer under den 

danske bankkrise. Set med storaktionærøjne har dette måske mindre praktisk 

betydning. Det afgørende forhold er, at storaktionæren kan beskytte sin 

investering i bankens aktier. Men sammenlignet med øvrige danske 

børsnoterede selskaber, og måske lidt principielt, er der stadig på dette punkt 

noget at arbejde med for de danske børsnoterede banker. 
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Diskussion og en stille opfordring 

Generelt set kom gruppen af banker med en større uafhængig aktionær bedst 

gennem den danske bankkrise. Det er derfor glædeligt, at 91% af de danske 

børsnoterede banker primo 2016 har en større uafhængig aktionær i 

ejerkredsen. Bekymringen er, at nogle af disse uafhængige aktionærer ikke er 

store nok, og at de i banker med dårlige corporate governance karakteristika 

ikke har magt nok til at kunne sætte sig igennem, hvis det skulle blive 

nødvendigt. 

Der blev renset godt og grundigt ud i kredsen af risikable bankdirektører under 

den danske bankkrise. Blot 2 ud 16 banker uden en større aktionær og en 

bankdirektør, der generelt set havde tiltaget sig incitamentsaflønning, 

overlevede den danske bankkrise. Der er således ledelsesmæssigt ryddet op – i 

det mindste i et stykke tid. 

I lighed med Bechmann og Raaballe frikender vi gruppen af isolerede banker 

uden incitamentsaflønning og finder som grund til denne gruppes relativt gode 

performance og risikotagning, at disse bankers direktører som følge af gode 

personlige egenskaber var i stand til at holde sig på måtten. Med andre ord: 

Hensigtsmæssig ledelse af banken kan opnås ved overvågning af en større 

uafhængig aktionær eller som følge af integritet og selvdisciplin hos bankens 

direktør. 

Men det rejser jo spørgsmålet: Hvad sker der, hvis Karen Frøsig i Sydbank, 

Anders Dam i Jyske Bank eller John Bull Fisker i Ringkjøbing Landbobank får en 

tagsten i hovedet? Ingen af de tre banker har stærke corporate governance 

karakteristika og har blot relativt svage (set i et corporate governance 

perspektiv) større uafhængige aktionærer. Hvem sikrer, at der ansættes en 

efterfølger med integritet og selvdisciplin? Hvordan kommer man af med en 
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efterfølger, der ikke har disse egenskaber? Kan man ikke svare konkret på disse 

spørgsmål, har man efter vor opfattelse potentielt bragt banken i en vanskelig 

situation, der også kan ødelægge den nuværende ledelses eftermæle. 
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