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1. Direktørens beføjelser og  
pligter

1.1 Tiltræden

Modelkontrakten har følgende formulering:
»1.1.1 Direktøren vil med virkning fra den … tiltræde som direktør 

i Selskabet.
1.1.2 Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen.«
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1. Direktørens beføjelser og  
pligter

1.1 Tiltræden

Direktørbegrebet
Direktøren indgår som en integreret del af  selskabets ledelse. Sel-
skabslovens § 111 fastslår således, at bestyrelsen varetager den over-
ordnede og strategiske ledelse af selskabet, og direktionen forestår 
den daglige ledelse, eller alternativt, at selskabets ledelse varetages af 
en direktion, der, for så vidt angår aktieselskaber, skal være under 
tilsyn af et tilsynsråd.

I denne fremstilling forudsættes det, at selskabet er organiseret 
med en bestyrelse og direktion.

I Danmark er der lang retstradition for, at direktøren ikke er 
omfattet af  det lønmodtagerbegreb, der anvendes i diverse beskyt-
telseslove, såsom funktionærloven, ferieloven, aktieoptionsloven, lov 
om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse m.fl.1

Direktørbegrebet er baseret på den funktion og kompetence, der er 
knyttet til stillingen. Det er ikke afgørende, om stillingen er forsynet 
med titlen direktør, eller om direktøren er anmeldt til Erhvervsstyrel-
sen, om end anmeldelse vil medføre en formodning for direktørstatus. 
Afgørende er, om stillingen reelt repræsenterer den øverste ansvarlige, 
daglige ledelse. Hvis det er tilfældet, er det denne stillings indehaver – 
direktøren – der er den ene part i direktørkontrakten. Den anden part 
er selskabet, repræsenteret af  bestyrelsen.

I retspraksis har den nærmere afgrænsning af direktørbegre-
bet bl.a. været til pådømmelse, hvor direktøren har hævdet at have 
lønprivilegium i selskabets konkursbo, jf. konkurslovens §  95, og 

1. Allerede i betænkning om revision af funktionærloven fra 1947 (p. 38) anfør-
tes det, at administrerende direktører i aktieselskaber faldt uden for loven, 
idet de »efter deres selvstændige stilling må sidestilles med arbejdsgivere«.
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dermed dækning i Lønmodtagernes Garantifond inden for et nær-
mere bestemt maksimum. Se herom afsnittet Direktørens vederlags-
krav i konkurs.

Afgrænsningen af  direktørbegrebet er imidlertid også relevant 
uden for konkurssituationen. Ved indgåelse af  en direktørkontrakt 
er det for eksempel vigtigt, om parterne kan bortse fra lønmodta-
gerlovgivningens beskyttelsesregler. Af særlig betydning er det, om 
direktøren kan gøre krav på gensidig forlængelse af  opsigelsesvars-
lerne, jf. funktionærlovens § 2, stk. 6, og krav på kompensation for 
konkurrence- og kundeklausuler, jf. ansættelsesklausulloven (for 
klausuler indgået før 1. januar 2016 funktionærlovens §§ 18 og 18 a). 
Konsekvensen af, at en efterfølgende retlig prøvelse viser, at direk-
tøren var funktionær, er, at en konkurrence- eller kundeklausul, der 
ikke iagttager ansættelsesklausullovens kompensationskrav, er ugyl-
dig. En aftale om et opsigelsesvarsel, der ikke er gensidigt forlæn-
get, er også ugyldig, og konsekvensen er, at direktøren kan opsige 
sin stilling med 1 måneds varsel. I opsigelsessituationen har det 
betydning, om direktøren kan rejse krav om erstatning for usaglig 
opsigelse efter funktionærlovens § 2 b og/eller om fratrædelsesgodt-
gørelse efter funktionærlovens § 2 a i tillæg til en eventuelt allerede 
aftalt fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten. Tilsvarende om 
direktøren har krav på feriegodtgørelse efter ferieloven for optjent, 
men endnu ikke afholdt ferie. Endelig vil aftaler om bortfald af 
bonus, warrants eller optioner i forbindelse med fratrædelse kunne 
blive tilsidesat i medfør af  henholdsvis funktionærlovens § 17 a og 
aktieoptionslovens regulering, såfremt det viser sig, at en direktør 
reelt er lønmodtager.

Af interesse kan i denne forbindelse fremhæves Vestre Lands-
rets dom, UfR 2011/1538. Sagen drejede sig om en markedschef i 
et selskab, som han tidligere var ejer af. Her kom landsretten til et 
bemærkelsesværdigt resultat. Markedschefen blev nemlig i rela-
tion til funktionærlovens krav om saglighed i opsigelsen anset som 
funktionær og fik dermed tilkendt godtgørelse for usaglig opsigelse. 
Tilsvarende blev markedschefen tilkendt godtgørelse i relation til 
ansættelsesbevisloven. Til spørgsmålet om godtgørelse for en påtaget 
kundeklausul, jf. funktionærlovens § 18 a, kom landsretten dog frem 
til, at markedschefen ikke kunne anses som funktionær. Landsretten 
begrundede sin afgørelse med, at der ikke var tale om et sædvanligt 
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forhold mellem en arbejdsgiver og en funktionær, idet ansættelsesfor-
holdet var opstået i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.2

Retspraksis viser, at formodningen om direktørstatus for en registre-
ret direktør er vanskelig at afkræfte.3 Dette gælder også for registrerede 
direktører i danske datterselskaber i udenlandske koncerner, selvom de 
indgår i en moderne matrixorganisation, hvor ansvarsområder og rap-
porteringskrav i det daglige adskiller sig fra en traditionel selskabsretlig 
struktur. Direktøren i UfR 2000/982Ø kunne ikke afkræfte formod-
ningen. Som datterselskabsdirektør i en større erhvervskoncern var 
direktørens beføjelser i vidt omfang underlagt beslutninger truffet i kon-
cernmoderselskabet. Østre Landsret fandt imidlertid, at de indskrænk-
ninger, som direktøren havde været underlagt, var helt sædvanlige for 
en datterselskabsdirektør. Tilsvarende resultat sås i UfR 2010/3176H 
omtalt i afsnittet Aktieløn – ansættelsesretlige overvejelser. I sagen 
afviste landsretten, at datterselskabsdirektøren var underlagt sådanne 
begrænsninger i sine ledelsesbeføjelser, at han skulle nyde beskyttelse 
efter funktionærloven. I stedet blev der lagt vægt på direktørens regi-
strering, direktørkontraktens udtrykkelige angivelse af, at funktionær- 
og ferieloven ikke fandt anvendelse, direktørens tegningsberettigelse 
efter vedtægterne, årslønnens størrelse og samtlige vidners forklaringer 
om, at direktøren også reelt var den øverste daglige leder i selskabet. 
Anbringendet om funktionærstatus blev ikke gentaget for Højesteret.

2. Der blev ikke givet medhold i funktionærstatus i sagen afgjort ved Vestre 
Landsrets dom af 5. april 2019 i sag BS-43910/2018-VLR. I denne sag havde 
to personer planlagt at videreføre deres hidtidige fælles selvstændige virk-
somhedsdrift som partnere, men af økonomiske grunde blev det arrangeret 
således, at et selskab, ejet af  en tredjeperson, overtog aktiviteterne og ansatte 
de to partnere i dette selskab. Den ene partner gjorde i en efterfølgende 
afskedigelsessag om det økonomiske opgør gældende, at han var ansat løn-
modtager. Heri fik han ikke medhold, idet landsretten lagde vægt på at der 
ikke forelå et tjenesteforhold, hvor partneren var underlagt arbejdsgiverens 
instruktioner.

3. Fra retspraksis kan UfR 2010/3176H nævnes, hvor landsretten blandt andet 
lagde vægt på, at direktøren var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Højesteret tiltrådte landsrettens præmisser. Omvendt kom det en direktør til 
gode i Østre Landsret dom af 21. april 2008 i sag B-2281-07, at han ikke var 
registreret som direktør. Landsretten fandt af denne årsag, og fordi direktø-
ren var underlagt en instruktionsbeføjelse, at der ikke var tale om en egentlig 
direktør. Se Andersen, Lars Svenning, Funktionærret, 5. udg. (2016), p. 84 ff, 
hvor yderligere utrykt praksis om spørgsmålet er gengivet.
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En direktørs selvstændige kompetence kan dog være undergivet 
så betydelige begrænsninger, at formodningsreglen kan afkræftes. Et 
eksempel herpå sås i UfR 1984/14H, hvor direktøren indtog en helt 
uselvstændig stilling i forhold til selskabets bestyrelse og ingen bemyn-
digelse havde til på egen hånd at foretage dispositioner på selskabets 
vegne. Der var reelt tale om en proforma registrering som direktør. 
Samme principper ligger bag Østre Landsrets dom af 1. marts 2005.4 
Landsretten fandt, at direktørens stilling var underlagt sådanne 
begrænsninger i forhold til de beføjelser en direktør normalt har, at 
der reelt var tale om en tjenestestilling. Dommen henviser i begrun-
delsen til en række momenter der blev tillagt betydning: Direktøren 
havde alene ansvar for en salgsorganisation på yderligere tre perso-
ner. Han havde ingen kontakt med bestyrelsesniveauet i koncernen, 
men refererede til en områdedirektør. Han havde ikke kompetence 
til at tegne selskabet alene, og registreringen i Erhvervsstyrelsen var 
skattemæssigt begrundet. Direktøren var ikke regnskabsansvarlig, og 
han var underlagt en stram styring og kontrol på væsentlige områ-
der, ligesom han foretog omfattende rapportering. Han havde ikke 
selvstændig kompetence til at ansætte personale. Selvom han var den 
højest lønnede i salgsorganisationen, var hans løn ikke resultatafhæn-
gig. Østre Landsrets kendelse af 16. oktober 2007 om en filialbestyrer 
udgør endnu et eksempel på funktionærstatus.5 Landsretten fandt, at 
filialbestyreren reelt var fortsat i sin rolle som sælger uanset hans for-
melle overgang til ny kontrakt på direktørvilkår og registrering som 
filialbestyrer. Der blev lagt vægt på filialbestyrerens tætte kontakt med 
ledelsen i Italien og den instruktion og kontrol, han var underlagt. 
Endelig blev det tillagt betydning, at filialbestyreren alene oppebar 
fast løn uden bonusordninger og lignende.

I sjældne tilfælde vil også andre ansatte end direktører kunne være 
tillagt en sådan selvstændighed i deres stillinger, at vedkommende ikke 
omfattes af det almindelige lønmodtagerbegreb, jf. UfR 1981/21H. 
Dette blev også resultatet i UfR 2004/1708Ø. Sagen angik en salgs-
direktør i et dansk datterselskab, som ikke var anmeldt til Erhvervs-
styrelsen, men fungerede som daglig leder – »country manager«. 
Salgsdirektøren var ikke omfattet af  ferieloven. Østre Landsret lagde 

4. Østre Landsrets dom af 1. marts 2005 (B-542-02).
5. Østre Landsrets kendelse af 16. oktober 2007 (B-2530-06).
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bl.a. vægt på salgsdirektørens status i selskabet, hans arbejdsvilkår og 
hans meget betydelige bonus.6 Østre Landsret har tilsvarende i en dom 
af 22. december 2015 (B-3358-14) fastslået, at en person ansat som 
»salary partner« i et advokatanpartsselskab ikke var i en tjenestestil-
ling. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at den pågældende 
var blevet ansat til at opbygge en ny afdeling, blandt andet gennem 
betjening af klienter fra vedkommendes tidligere arbejdsplads. Det 
blev endvidere fremhævet, at medarbejderen selv tilrettelagde sin 
arbejdsindsats og arbejdstid uden indblanding fra andre, og at par-
terne i kontrakten havde aftalt, at stillingen havde en sådan karakter, 
at hverken funktionærlov eller ferielov fandt anvendelse. Landsretten 
afviste, at det forhold, at medarbejderen ikke ejede andele i selskabet, 
ikke havde stemmeret på partnermøder og ikke havde krav på del i 
selskabets overskud kunne føre til et andet resultat. Afgørelsen må 
være påvirket af, at der var tale om en partnerdrevet og -ejet virksom-
hed, og den vil næppe kunne tillægges nogen vægt ved vurderingen 
af, om der foreligger direktørstatus for ansatte i selskaber, der ikke er 
partnerdrevne og -ejede.

Østre Landsret har i dommen UfR2004/1708 angivet følgende 
generelle retningslinjer for afgørelsen af, om en direktør har lønmod-
tagerstatus:7

»Afgørelsen af, om en direktør for et aktieselskab falder udenfor ferie-
lovens regler, beror navnlig på, om han som lønmodtager indtager en 
tjenestestilling, hvor han præsterer en tjenesteydelse og er undergivet en 
overordnet instruktionsbeføjelse, eller om han har en selvstændig stilling 
med en sådan grad af ansvar og råderum, at der ikke foreligger en egent-
lig tjenestestilling. Endvidere skal der blandt andet lægges vægt på veder-
lagets karakter og sammensætning.«

En »International Director of the Group«, som ikke var registreret 
som direktør, blev i en dom af 25. oktober 2012 af Østre Landsret 
anset for ikke at være omfattet af  lov om lønmodtageres retsstilling 
ved virksomhedsoverdragelse. Landsretten lagde vægt på, at der ikke 

6. I Sø- og Handelsrettens dom af 22. december 2009 (F-4-05) lykkedes det 
derimod ikke selskabet at overbevise retten om, at en funktionæransat direk-
tør havde direktørstatus.

7. Kriterierne blev gentaget i relation til funktionærloven i den ovenfor refere-
rede dom fra Østre Landsret af 1. marts 2005 (B-542-02).
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var nogen i selskabet, der havde ledelsesbeføjelser over den ansatte, 
at han var ansat med reference til selskabets bestyrelse og tillige var 
formand for denne og i øvrigt også var bestyrelsesmedlem i flere  
koncernforbundne selskaber. Den ansattes årsløn på DKK 1 mio. 
fremhæves også i dommens præmisser.8

Hvor selskabet har flere direktører, som er anmeldt til Erhvervs-
styrelsen, vil formodningsreglen om direktørstatus omfatte dem alle, 
også selv om den administrerende direktør i forhold til de øvrige  
registrerede direktører er tillagt en vis ledende og koordinerende funk-
tion. Også her kan formodningsreglen fraviges for de direktører, som i 
praksis ikke har en tilstrækkelig selvstændig kompetence.

I de meget store koncerner findes ofte et lag af ledende medarbej-
dere under koncerndirektionen. Disse ledere har titel af  direktør, men 
er ikke anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Til trods for at sådanne direk-
tører kan have et betydeligt budget- og medarbejderansvar, vil de ikke 
have direktørstatus. De vil derfor nyde beskyttelse efter funktionær-
loven. Dette kan forekomme urimeligt for den anmeldte direktør i en 
mindre erhvervsvirksomhed, som på trods af et langt mindre ansvars-
område ikke har samme ansættelsesretlige beskyttelse. Den anmeldte 
direktør er imidlertid øverste ansvarlige for en juridisk enhed. Han 
betragtes som arbejdsgiver og optræder som sådan udadtil, herunder 
ved selskabets officielle registreringer, underskrivelse af årsrapport 
m.v. Den ikke anmeldte direktør indtager derimod en tjenestestilling.

Under afsnittet Alternative og Supplerende bestemmelser er med-
taget en bestemmelse, som sikrer, at en direktør ikke opnår en retsstil-
ling, der er bedre end den, som han ville have haft, hvis parterne fra 
begyndelsen havde udformet direktørkontrakten under hensyntagen 
til beskyttelseslovene. Bestemmelsen kan anvendes, hvor der på for-
hånd er tvivl om direktørstatus. Ofte vil det dog være mere tilrådeligt i 
en sådan situation at sørge for, at »funktionærsikre« de bestemmelser 
i direktørkontrakten, som vil være ugyldige, såfremt det måtte vise sig, 
at direktøren reelt er funktionær. Det drejer sig typisk om vederlag for 
konkurrence- og kundeklausul og længden af opsigelsesvarsler, lige-
som en fratrædelsesgodtgørelse i givet fald kan formuleres således, at 
den kun udbetales i det omfang, direktøren ikke har legale krav på 
fratrædelsesgodtgørelse eller erstatning for usaglig opsigelse.

8. Østre Landsrets dom af 25. oktober 2012 (B-368-12).
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I konsekvens af at direktørens forhold ikke er særligt lovreguleret, 
er direktøren og selskabet meget frit stillet, når direktørkontrakten 
skal forhandles. Den aftalefrihed, der traditionelt har været kende-
tegnende for kontraktsindgåelsen mellem direktør og selskab, er dog 
gennem de seneste år blevet indskrænket på forskellig vis. Særligt 
giver visse dele af den EU-retlige regulering i stigende grad anledning 
til at overveje, om visse typer aftaler vil kunne tilsidesættes som følge 
af EU-retlige regler, herunder Den Europæiske Unions charter om 
Grundlæggende Rettigheder, da der ikke i EU har været den samme 
tradition som i Danmark for at skelne mellem lønmodtagere på den 
ene side og direktører og selvstændige erhvervsdrivende på den anden 
side. Den i praksis oftest rejste problemstilling vedrører spørgsmålet 
om, hvorvidt der for en direktør gyldigt kan aftales en pensionsal-
der. Dette spørgsmål er nærmere behandlet i afsnit 3.1 under over-
skriften Aldersbestemt fratræden. Et andet centralt område, hvor de 
EU-retlige regler også kan begrænse aftalefriheden er inden for lige-
behandlingsreglerne, herunder særligt beskyttelsen mod afskedigelse 
på grund af graviditet og barselsorlov.9

Ofte vil formanden forestå forhandlingen på bestyrelsens vegne. 
Ethvert bestyrelsesmedlem, der ønsker at gennemlæse direktørkon-
trakten, har ret hertil, men der kan ikke stilles krav om at få udleveret 
et eget eksemplar af kontrakten.

I afsnit 1.2, Ansvarsområde – ledelsesorganernes kompetence, 
omtales, at direktørkontrakten kan suppleres med en stillingsbe-
skrivelse for direktøren og en forretningsorden for direktionen, lige-
som der redegøres for, at bestyrelsen i visse tilfælde skal udarbejde 
retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen 
samt fastsætte regler, der hindrer insiderhandel.

Når direktørkontrakten er færdigforhandlet og underskrevet af 
parterne, udgør den et bindende dokument, der vil blive lagt til grund 
af domstolene. Omkostningerne for direktøren ved at fortryde kon-
trakten er dog efter Højesterets dom i UfR 2010/243/2 til at overse. 
I sagen afviste Højesteret at godtgøre selskabet udgifter til annonce-
ring og konsulent anvendt til rekrutteringen, selvom direktøren valgte 

9. Jf. EU-domstolens dom (anden afdeling) af 11. november 2010 i sag 
C-232/09 Danosa.
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ikke at tiltræde stillingen.10 For at imødegå denne situation eller en 
situation, hvor direktøren efter ganske kort tids ansættelse vælger at 
fratræde, kan det overvejes at aftale, at direktøren skal betale en bod, 
såfremt han opsiger sin stilling til fratræden kort efter sin tiltræden. 
I afsnittet Alternative og supplerende bestemmelser er medtaget en 
bestemmelse herom.

Hvis der – undtagelsesvis – ikke indgås en skriftlig direktørkon-
trakt, kommer selskabet ikke derved i konflikt med ansættelsesbevis-
loven,11 da denne ikke omfatter direktører.

Hvornår bestyrelse, tilsynsråd og direktion
Ledelsen i et aktieselskab skal udgøres af en bestyrelse eller et tilsyns-
råd på mindst tre medlemmer og en direktion på mindst ét medlem. I 
anpartsselskaber er der derimod ikke krav om en bestyrelse eller et 
tilsynsråd, medmindre reglerne om selskabs- eller koncernrepræsenta-
tion fører til, at selskabets medarbejdere kan og vil kræve valg af med-
lemmer til bestyrelsen eller tilsynsrådet. I anpartsselskaber kan 
anpartshaverne således vedtage, at selskabet skal ledes kun af en 
direktion.12 I anpartsselskaber uden bestyrelse eller tilsynsråd påhvi-
ler det direktionen at udføre de opgaver, der ellers skulle udføres af 
henholdsvis bestyrelsen eller tilsynsrådet.

Det enstrengede og tostrengede ledelsessystem13

Ledelsesstrukturen i selskaber er et af  de temaer, der har optaget EU 
i mange år.

Grundlæggende arbejdes der med to ledelsesmodeller inden for EU.
Den ene model kaldes det enstrengede system, hvor der kun arbej-

des med ét ledelsesorgan, der både forestår ledelses- og tilsynsopga-
ven. Denne model anvendes i England og i lande, der har engelsk ret 

10. Dommen er nærmere omtalt i afsnit 3.5, Misligholdelse – Misligholdelsesre-
aktioner – Erstatningskrav og ændrer retsstillingen som tidligere fastslået i 
UfR 1996/1390V.

11. Jf. lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkå-
rene for ansættelsesforholdet, lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010. 
Ansættelsesbevisloven er behandlet af Peter Herskind m.fl., Lov om ansæt-
telsesbeviser, 3. udg., (2009).

12. Jf. selskabsloven, § 111, stk. 1, nr. 2.
13. Om selskabers ledelsesstruktur se nærmere Schans Christensen, Kapitalsel-

skaber, 5. udg., (2017), p. 456 ff.
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som grundlag. I det enstrengede system vil ledelsesorganet som oftest 
både bestå af personer fra selskabets daglige ledelse (»executive direc-
tors«) og udefrakommende (»non-executive directors«).

Den anden model kaldes det tostrengede system, hvor der arbej-
des med en bestyrelse, der fører tilsyn og ansætter/afskediger direktio-
nen, og en direktion, der forestår ledelsen af selskabet. Denne model 
anvendes rendyrket i Tyskland, hvor der er forbud mod personsam-
menfald mellem bestyrelse og direktion.

I Danmark arbejdes der, for så vidt angår aktieselskaber, normalt 
med en mellemting mellem de to systemer (det »halvanden strengede 
system« eller »den opdelte ledelsesstruktur«).

Strukturmæssigt minder den normale danske model for aktieselska-
ber, med bestyrelse og direktion, om det tostrengede system. Men modsat 
de tyske regler tillægger selskabsloven bestyrelsen overordnede ledelses-
opgaver, ligesom selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1, tillader, at direktø-
ren i et aktieselskab er medlem af bestyrelsen, når blot flertallet består 
af personer, der ikke er direktører i selskabet.14 I anpartsselskaber kan 
hele bestyrelsen bestå af direktører i selskabet. I anpartsselskaber må 
bestyrelsens formand gerne samtidig være direktør i selskabet, medens 
der er forbud mod en sådan sammenblanding i aktieselskaber.15 Det er 
bl.a. derfor, det er betænkeligt med den arbejdende bestyrelsesformand. 
I børsnoterede selskaber er det direkte forbudt at have en arbejdende 
bestyrelsesformand.16 Efter lovens system skal formanden i et aktiesel-
skab ikke have sin daglige gang i virksomheden. Men der skal meget 
gerne være tale om en aktiv bestyrelsesformand.

Kompetencemæssigt minder den normale danske model for aktie-
selskaber om det enstrengede system, idet bestyrelsens opgaver ifølge 

14. I anbefalinger for god selskabsledelse afsnit 3.2.1 om »Bestyrelsens uafhæn-
gighed« anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uaf-
hængigt af særinteresser. Personer, der inden for de seneste 5 år har været 
medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et dattersel-
skab eller et associeret selskab, er ikke uafhængige. Det samme gælder en 
direktør i et andet selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation 
med det pågældende selskab. Anbefalingerne er nærmere omtalt i afsnit 1.2, 
Ansvarsområde. I finansielle virksomheder er der et ubetinget forbud mod 
direktørens medlemskab af bestyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. 
september 2019 om finansiel virksomhed § 73.

15. Jf. selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 1.
16. Jf. selskabslovens § 114.
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selskabsloven går videre end til blot at ansætte direktionen og føre til-
syn med selskabet. Bestyrelsen i danske selskaber skal også tage aktiv 
del i den overordnede ledelse af selskabet, herunder i fastlæggelsen af 
selskabets mål og politikker.

Anpartsselskaber kunne allerede under den tidligere anparts-
selskabslov anvende den enstrengede model, og denne mulighed er 
opretholdt i selskabslovens § 111, stk. 1, nr. 2, hvorefter et anparts-
selskab kan vælge alene at have en direktion.17 Det er ikke muligt for 
aktieselskaber at anvende den rendyrkede enstrengede model.

I modsætning til tidligere giver selskabsloven også mulighed for 
at vælge en rendyrket tostrenget ledelsesmodel. Efter den tostrengede 
model ansættes direktionen af et tilsynsråd, der skal føre tilsyn med 
direktionen, og hvor der ikke må være personsammenfald imellem 
tilsynsrådet og direktionen. Efter denne model har tilsynsrådet ikke 
nogen opgave med den strategiske ledelse af selskabet. Modellen med 
tilsynsråd anvendes ikke i videre omfang og vil i denne fremstilling 
kun blive omtalt, hvis der er særlig anledning hertil.

Den direktør, der ikke er medlem af selskabets bestyrelse, har ret 
til at deltage i og udtale sig på bestyrelsens møder, uanset om mødet 
afholdes som et fysisk, elektronisk eller skriftligt møde. Er direktøren 
ikke enig i bestyrelsens beslutning, har direktøren endvidere ret til at 
få sin mening indført i bestyrelsesprotokollen.18

Det europæiske selskab (SE-selskabet) blev en realitet i Danmark i 2004. 
Der er ikke tale om en supranational selskabsform med egne regler, men 
om en hybrid, hvis regler dels følger af forordningen (2157/2001 af 8. 
oktober 2001), dels af  lovgivningen i det land, hvor SE-selskabet har 
sit hjemsted og hovedkontor. Det centrale ved et SE-selskab er, at det 
kan flytte hjemsted fra et medlemsland til et andet uden at gå gennem en 
opløsning og nystiftelse.

SE-loven (lovbkg. nr. 735 af 5. juli 2019) bygger på den forudsæt-
ning, at den danske ledelsesmodel må betegnes som enstrenget i for-
hold til SE-forordningen. Herved kan ledelsessystemet, som det kendes 
i selskabsloven, fortsætte uændret, idet SE-forordningen ikke indeholder 
regler vedrørende det enstrengede ledelsessystem, som ikke harmonerer 
med selskabsloven. Modsat EU-forordningens regler om det tostrengede 

17. Adgangen i den dagældende anpartsselskabslovs § 19, stk. 1, til alene at have 
en bestyrelse er ikke opretholdt i selskabsloven.

18. Jf. selskabslovens § 123, jf. 128, stk. 2.
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system, der ikke åbner mulighed for, at bestyrelsen tager del i ledelsen, og 
som forbyder personsammenfald mellem bestyrelse og direktion.19

Lovgivningens krav til direktører
Selskabsloven stiller kun få krav for at kunne blive registreret som 
direktør i Erhvervsstyrelsen.

Selskabslovens § 112, kræver, at direktøren er myndig, det vil sige 
er fyldt 18 år og ikke er under værgemål eller samværgemål. Der gæl-
der ikke noget krav om, at direktøren skal have bopæl i Danmark.20

Selskabsloven stiller hverken krav om straffri vandel eller om, at 
direktøren ikke må være under betalingsstandsning eller konkurs.21

Med virkning fra 1. januar 2014 er der imidlertid indført nye reg-
ler i konkurslovens §§  157-169 om konkurskarantæne. Pålægges en 
direktør konkurskarantæne indebærer dette, at direktøren forbydes 

19. Se nærmere bemærkningerne til forslag til SE-loven (L 142 af 28. januar 
2004) samt i øvrigt Werlauff, SE-selskabet (2011) og Schans Christensen, 
Kapitalselskaber, 5. udg., (2017), p. 122 ff. Om hvordan et SE-selskab stiftes 
se Søren Ehlert, Revision & Regnskabsvæsen nr. 10, oktober 2008.

20. Jf. lov nr. 226 af 31. marts 2004 om ændring af aktieselskabsloven m.v. hvor 
aktieselskabslovens §  52, stk. 2, blev ophævet. Bestemmelsen anførte, at 
»Direktører og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal have 
bopæl her i landet, medmindre erhvervsministeren undtager fra dette krav«.

21. Lov om finansiel virksomhed stiller derimod særlige krav om, at et medlem 
af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal være »fit & pro-
per«. Ifølge lovens § 64, stk. 1, nr. 1, skal ledelsesmedlemmet til enhver tid 
have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve hvervet 
eller stillingen. Ifølge lovens § 64, stk. 1, nr. 2, skal ledelsesmedlemmet til 
enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, inte-
gritet og uafhængighed. Kan sidstnævnte krav ikke længere opfyldes eller 
indtræder de i lovens §  64, stk. 1, nr. 2-6, opregnede forhold – strafbare 
handlinger, konkurs m.v. og uforsvarlig adfærd – må ledelsesmedlemmet 
fratræde, medmindre Finanstilsynet vurderer, at vedkommende fortsat kan 
anses for at være egnet og hæderlig, jf. § 351, stk. 1. Højesteret tiltrådte i dom 
af 17. januar 2020 (BS-16601/2019-HJR) Finanstilsynets afgørelse om ned-
læggelsen af et bestyrelseshverv. Se også Vejledning nr. 9291 af 15. maj 2014, 
om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlem-
mers egnethed og hæderlighed (fit & proper). Ifølge lovens § 351, stk. 1, kan 
Finanstilsynet fastsætte en frist for afsættelse af direktionen. Hvis bestyrel-
sen ikke reagerer på et sådant påbud, kan Finanstilsynet inddrage selskabets 
tilladelse til at drive finansiel virksomhed. Lov om erhvervsdrivende fonde 
giver i § 45 Fondsmyndigheden ret til at afsætte en direktør, der ikke er myn-
dig eller kommer under værgemål eller samværgemål. Derimod er det besty-
relsens og ikke fondmyndighedens opgave at vurdere, om en direktør i en 
erhvervsdrivende fond skal afsættes, hvis vedkommende undergives kon-
kursbehandling eller vurderes uegnet til at bestride stillingen.
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at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke 
hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. 
Sag om konkurskarantæne indledes af skifteretten på baggrund af 
en indstilling fra kurator, og karantænen pålægges den der har delta-
get i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den 
pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet 
til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Konkurskarantæne 
vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på 3 år. En direktør, 
der er pålagt konkurskarantæne, kan fortsat deltage i ledelsen af en 
virksomhed, for hvilken han hæfter personligt og ubegrænset, fx en 
enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, hvori han er interes-
sent, mens han ikke kan deltage i ledelsen i aktieselskaber, anparts-
selskaber og andre selskaber med begrænset hæftelse. Pålægges en 
direktør på ny konkurskarantæne i forbindelse med anden virksom-
hed, der har fristdag inden udløbet af den første karantæne, udvides 
retsvirkningerne af konkurskarantænen fra pålægget af den nye kon-
kurskarantæne til et forbud mod at deltage i ledelsen af enhver form 
for erhvervsvirksomhed.22

I de senere år har der været debat om kønssammensætningen i 
virksomhedernes øverste ledelser. Debatten har primært kredset om 
kvinders underrepræsentation i virksomhedsbestyrelser og indførelse 
af egentlig kønskvotering.

Den foreløbige kulmination har fundet udtryk i nye regler pr. 1. 
april 2013 om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning 
af ledelsen i de ca. 1.200 største danske virksomheder. For kapitalsel-
skaberne findes reglerne i selskabslovens § 139 c, der gælder for stats-
lige aktieselskaber, selskaber, der har kapitalandele optaget til handel 
på børsen og store kapitalselskaber.23

22. Reglerne om konkurskarantæne bygger på Konkursrådets betænkning 
1525/2011 om konkurskarantæne og blev vedtaget den 1. maj 2013 ved lov 
nr. 429 om ændring af bl.a. konkursloven. Reglerne er behandlet af Troels 
Michael Lilja i »Konkurskarantæne og kapitalselskaber« i NTS 2014:1, 
p. 29 ff, ligesom praksis det første år efter ikrafttrædelsen af de nye regler er 
gennemgået af Bo Vadt Christensen i »Konkurskarantæne – en gennem-
gang af praksis« i UfR 2015B/186.

23. Store kapitalselskaber er selskaber der overskrider to af følgende kriterier i 
to på hinanden følgende regnskabsår: 1) en balancesum på DKK 156 mio., 
2) en nettoomsætning på DKK 313 mio. og 3) et gennemsnitligt antal hel-
tidsbeskæftigede på 250, jf. selskabslovens § 139 c, stk. 2, hvilket er samme 
gruppe af virksomheder, der skal aflægge en redegørelse for samfundsansvar, 
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Selskabernes forpligtelser er forskellige for bestyrelsen henholds-
vis de øvrige ledelsesniveauer. For bestyrelsen skal selskabet fastsætte 
måltal for andelen af det underrepræsenterede køn. Det underrepræ-
senterede køn er det køn, der ikke er repræsenteret med mindst 40 % 
i selskabets bestyrelse. Det er selskabet selv, der beslutter hvad mål-
tallet skal være, idet dette dog skal være højere end den andel, det 
underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for beslutningen. Det 
er hensigten, at måltallet fastsættes ambitiøst og realistisk og med en 
tidshorisont på højst 4 år. Det er ikke påkrævet, at måltallet skal være 
på mindst 40 %, men selskabernes forpligtelse til at fastsætte måltal 
gælder, så længe det ene køn er underrepræsenteret.

I Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2018 er det herom anført:

»To ensure that discussions include multiple perspectives representing the 
complex, global pharmaceutical environment, the Board of Directors aspi-
res to be diverse in gender and nationality. In 2016, the Board of Directors 
adjusted its diversity ambition and set new targets with the aim of con-
sisting, by 2020, of at least two shareholder-elected board members with 
Nordic nationality and at least two shareholder-elected board members with 
a nationality other than Nordic – and at least three shareholder-elected 
board members of each gender. As of 31 December 2018, two shareholdere-
lected board members were female and six were male, while six of the eight 
shareholder-elected board members were non-Nordic and two were Nordic. 
The company thus fulfilled its nationality ambition but did not fulfil its gen-
der ambition. At the Annual General Meeting in 2018, two male candidates 
were nominated. The selection process was undertaken by the Nomination 
Committee, which identified several suitable candidates with the assistance 
of an executive search firm. It was a requirement that diversity was taken 
into account with regard to experience, background, gender and origin. In 
the end, the best suitable candidates were male and non-Nordic. The Board 
of Directors will continue to work on securing the desired diversity on the 
Board by 2020.«

I Carlsberg A/S’ årsrapport 2018 udtrykkes en ambition om at elimi-
nere underrepræsentation i 2021:

jf. årsregnskabslovens § 99 a. Reglerne er i øvrigt kommenteret og uddybet i 
Erhvervsstyrelsens »Vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige 
sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom – i praksis« af 27. 
februar 2015, senest opdateret 1. marts 2016.

001_KARNOV_DIREKTORKONTRAKTEN_REV3.indd   43 20/05/20   2:19 PM



Direktørens beføjelser og pligter 

44

»The proportion of the underrepresented gender (currently women) on the 
Supervisory Board should reach at Least 40% of the members elected by the 
General Meeting no Later than 2021.«

For selskabets øvrige ledelsesniveauer skal der ikke opstilles måltal, 
men der skal i stedet udarbejdes en politik for at øge andelen af det 
underrepræsenterede køn. Dette omfatter ikke kun direktionsniveauet 
men tillige andre ledende stillinger beroende på virksomhedens kon-
krete ledelsesstruktur. Det står det enkelte selskab frit for at vælge de 
politikker, der findes bedst egnede for den pågældende virksomhed til 
at øge andelen af det underrepræsenterede køn, men det kræves dog, 
at selskabet aktivt foretager sig noget i relation til at øge andelen af 
det underrepræsenterede køn i ledelsen generelt. Selskaber med færre 
end 50 medarbejdere er undtaget fra forpligtelsen til at udarbejde 
politikker.

Årsregnskabslovens § 99 b indeholder nærmere regler om selska-
bernes forpligtelse til årligt at redegøre for de opstillede måltal, de 
formulerede politikker og de opnåede resultater.

Erhvervsstyrelsen udarbejder årligt en rapport med opfølgning på 
reglerne om den kønsmæssige sammensætning i de omfattede selska-
ber. Den seneste rapport er fra december 2018.24 Ifølge en stikprøve-
undersøgelse for regnskabsåret 2017 af 170 virksomheder, efterlevede 
96,3 % af selskaberne lovkravet for den øverste ledelse ved enten at 
have en ligelig kønsfordeling af mænd og kvinder i det øverste ledel-
sesorgan (14,4 % af virksomhederne) eller ved at have opstillet et mål-
tal (81,9 % af virksomhederne). For så vidt angik den øvrige ledelse, 
efterlevede 82,6 % af virksomhederne lovkravet. Af disse havde 21 % 
allerede en ligelig fordeling, og 61,6 % havde udarbejdet en politik.

Debatten om egentlig kønskvotering i selskabernes ledelsesorga-
ner fortsætter på EU niveau. Et direktivforslag, hvor det foreslås, at 
børsnoterede selskaber forpligtes til at opstille mål om, at det under-
repræsenterede køn skal udgøre mindst 40 % af bestyrelsesposterne i 
2020, blev afvist i december 2014, men senest kom forslaget på ny på 
EU’s dagsorden i maj 2017.

24. Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, Opfølgning på reglerne om 
måltal og politikker, Erhvervsstyrelsen december 2018. Se også Erhvervssty-
relsens rapport om kønsfordelingen i de største danske virksomheders 
bestyrelser pr. 15. august 2019.
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Loyal oplysningsforpligtelse
Såvel i ansættelsessituationen som under selve ansættelsen påhviler der 
direktøren en loyal oplysningsforpligtelse over for selskabets bestyrelse.

Det kan indebære misligholdelse, hvis direktøren fortier en oplys-
ning i forbindelse med ansættelsen, som direktøren ved eller burde vide 
er væsentlig for selskabets beslutning, således at ansættelsen ikke ville 
have fundet sted, hvis oplysningen var kommet frem. Selskabet kan 
gøre misligholdelse gældende, når det får kendskab til oplysningen. 
Selskabet kan i så fald ophæve kontrakten uden varsel. Efter omstæn-
dighederne kan selskabet gennemføre et erstatningskrav, hvis selska-
bet kan dokumentere et tab forårsaget af direktørens misligholdelse.

Undlader direktøren fx at oplyse, at han er blevet frakendt retten 
til at drive forurenende virksomhed i henhold til miljøbeskyttelseslo-
ven, vil selskabet, i hvert fald hvis det er en listevirksomhed i henhold 
til samme lov, kunne gøre misligholdelse gældende.

Frem til aktieselskabsloven fra 1973 kunne en person, der var per-
sonligt konkurs, ikke anmeldes som direktør i et aktieselskab.

Uanset denne bestemmelse er ophævet, vil det typisk være en 
væsentlig forudsætning for selskabet, at direktøren ikke aktuelt er 
konkurs og ikke tidligere har været det på en sådan måde, at det stadig 
har indflydelse på den pågældendes private økonomi. Den der søger 
ansættelse som direktør bør vide, at en sådan oplysning er af væsent-
lig betydning for selskabet.

Hvis Modelkontraktens 3.1.3 anvendes, må det lægges til grund, 
at direktøren burde vide, at selskabet lægger afgørende vægt på en 
eventuel konkurs, idet personlig konkurs efter tiltrædelsestidspunktet 
medfører, at selskabet har ret til umiddelbart at ophæve ansættelses-
forholdet.

Samme bemærkninger som anført om personlig konkurs gælder 
også for eventuelle straffedomme, direktøren har fået.

Det er ikke enhver straffedom, der generelt kan anses for væsent-
lig, således at oplysning herom ville føre til, at selskabet ikke ville 
have ansat direktøren. Eksempelvis kan en dom for overtrædelse af 
færdselsloven typisk ikke tillægges samme betydning som en dom for 
dokumentfalsk.

Østre Landsret har taget stilling til spørgsmålet om en betroet 
funktionærs loyale oplysningspligt i UfR 1990/674. Der var tale om 
en systemplanlægger, der blev ansat i et forsikringsselskab. Fire år 
før ansættelsen havde systemplanlæggeren modtaget en straffedom 
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på 8 måneders fængsel for bedrageri for DKK 120.000 mod tidli-
gere arbejdsgiver. Da forsikringsselskabet blev bekendt med forhol-
det, blev systemplanlæggeren bortvist. Østre Landsret fandt ikke, at 
systemplanlæggeren havde haft pligt til på eget initiativ at give oplys-
ning om straffedommen. Den konkrete afvejning var mild over for 
funktionæren. Tilsvarende holdning kan ikke forventes, hvis der er 
tale om en direktør, idet der må stilles skærpede krav til den øverste 
daglige ansvarlige ledelse.

Direktøren må også give oplysninger om bestående sygdom, såfremt 
sygdommen må forventes at medføre hyppigt fravær eller nedsat 
arbejdsevne. Direktøren må være berettiget til at undlade at oplyse 
om sygdomme, som formodes fuldstændig helbredt, men hvis direk-
tøren fortsat er i et behandlingsforløb med en usikker prognose, skal 
han oplyse selskabet herom. I UfR 2015/3220 fastslog Højesteret at en 
ansøger til en funktionærstilling havde tilsidesat sin oplysningspligt, 
fordi hun havde undladt at orientere om, at hun på ansøgningstids-
punktet var og gennem længere tid havde været sygemeldt fra en lig-
nende stilling på grund af stress.25

Stillingsbetegnelse
I forbindelse med direktørens anmeldelse til Erhvervsstyrelsen kan 
der medtages særbetegnelser, fx administrerende direktør, vicedirek-
tør, salgs-, teknisk- eller økonomidirektør, forudsat vedtægterne inde-
holder hjemmel for sådanne betegnelser. Selskabsloven arbejder ikke 
med forskellige direktørbetegnelser.

Tegningsregel
Modelkontrakten indeholder ikke regler om direktørens tegningsret, 
idet denne i praksis vil fremgå af selskabets vedtægter.

Hvis vedtægterne ikke indeholder en tegningsregel, følger det af 
selskabslovens § 135, at selskabet forpligtes af hvert enkelt medlem 
af bestyrelsen eller direktionen. Medlemmer af tilsynsrådet kan ikke 
tegne selskabet.

Såvel direktionens som de enkelte bestyrelses- og direktionsmed-
lemmers tegningsret kan helt udelukkes eller begrænses, således at 

25. Se om funktionærers fortielse af sygdom, Lars Svenning Andersen, Funkti-
onærret, 5. udg. (2016), p. 430 ff.
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tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af 
et eller flere bestemte navngivne medlemmer hver for sig eller i for-
ening.26

Det følger heraf, at direktørens tegningsret kan begrænses, såle-
des at han kun kan tegne sammen med en eller flere andre direktører 
eller bestyrelsesmedlemmer. Hvor direktionen består af flere direk-
tører, kan tegningsretten for direktionen indrettes således, at fx kun 
den administrerende direktør alene eller sammen med et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer kan tegne selskabet.

Den samlede bestyrelses tegningsret kan ikke begrænses.
Når der er brug for at dokumentere selskabets tegningsregel, sker 

det typisk ved en tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen. Dokumen-
tation kan også ske på anden måde. I UfR 1985/960/2V var et gene-
ralforsamlingsprotokollat således tilstrækkeligt til at dokumentere, at 
direktøren var ansat i anpartsselskabet og dermed omfattet af  selska-
bets tegningsregel, selv om direktøren ikke var anmeldt til Erhvervs-
styrelsen.

Tegningsretten kan udøves i henhold til fuldmagt meddelt af  de 
tegningsberettigede. Det er fastslået af Østre Landsret i UfR 1975/294, 
der vedrørte en specialfuldmagt til selskabets bankforbindelse til at 
underskrive diverse påtegninger på pantebreve. Får fuldmagten en så 
generel karakter i omfang og tid, at den i realiteten ændrer vedtæg-
ternes tegningsregel, vil den blive tilsidesat som ugyldig. Det skete i 
UfR 1985/661V, hvor selskabets tegningsregel indebar, at den samlede 
bestyrelse eller direktøren kunne tegne selskabet. Direktøren gav ét 
bestyrelsesmedlem generalfuldmagt til at tegne selskabet.

Selv om vedtægterne indeholder begrænsninger i direktørens teg-
ningsret, kan direktøren med bindende virkning for selskabet indgå 
aftaler, der falder inden for direktørens stillingsfuldmagt.27 Grænsen 
mellem de dispositioner, der falder inden for den daglige ledelse, som 
direktøren derfor kan indgå uafhængigt af tegningsreglen, og de dis-
positioner, der kræver bestyrelsens medvirken og overholdelse af ved-
tægternes tegningsregel, er fastlagt i selskabslovens § 117, stk. 1. Det 
siges her, at i selskaber med en bestyrelse og en direktion:

26. Jf. selskabslovens § 135, stk. 3.
27. Erik Werlauff behandler begreberne stillingsfuldmagt og tegningsbeføjelse 

nærmere i U2017B.267.
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»… varetager direktionen den daglige ledelse af kapitalselskabet. Direk-
tionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har 
givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter kapi-
talselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne 
dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra 
bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden 
væsentlig ulempe for kapitalselskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så 
fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.«

Når direktøren underskriver på vegne selskabet i overensstemmelse 
med tegningsreglen, forpligtes selskabet og ikke direktøren. I UfR 
2004/2094H havde direktøren underskrevet »personally and on behalf 
of« selskabet. Højesteret fastslog, at direktøren ikke hæftede person-
ligt, idet der ikke i øvrigt var forhold, der gav grundlag for at fastslå et 
personligt hæftelsesansvar.

I afsnit 1.2 om ledelsens ansvar er omtalt eksempler på grænsen 
mellem direktions- og bestyrelsesanliggender.

Alternative og supplerende bestemmelser
Ikke nytiltrådt direktør
Modelkontrakten forudsætter, at direktøren nytiltræder som enedi-
rektør.

Hvis direktøren allerede inden sin tiltræden som direktør har været 
ansat i selskabet, kan 1.1 formuleres således:

»Direktøren, der siden den … har været ansat i Selskabet, vil med virk-
ning fra den … tiltræde som direktør i Selskabet. Direktørens ancienni-
tet regnes fra den …«

Direktørens anciennitet har betydning ved brug af de alternative fra-
trædelses- og førtidspensionsmodeller, der gennemgås i afsnit 3.3 og 3.4.

Aftale om konsekvenser af funktionærstatus
Hvis der er tvivl om direktørens status som direktør eller funktionær, 
kan følgende formulering anvendes:

»Direktørens ansættelsesforhold er ikke omfattet af funktionærloven, 
ferieloven, ansættelsesklausulloven (bortset fra § 11, stk. 1 og 2, jf. stk. 3) 
eller andre lønmodtagerbeskyttelseslove, idet Direktørens vilkår, rettig-
heder og pligter medfører, at Direktøren ikke kan anses for at indtage en 
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tjenestestilling. Såfremt det alligevel måtte blive statueret, at Direktø-
ren indtager en sådan stilling, skal der i videst muligt omfang ske mod-
regning med de ydelser, der følger af denne kontrakt i de ydelser, som 
Direktøren måtte være berettiget til i henhold til funktionærloven, ferie-
loven m.v.; eksempelvis således, at ydelser i henhold til 3.3 om fratrædel-
sesgodtgørelse omfatter eventuelle godtgørelser efter funktionærlovens 
§§ 2a og 2b. Tilsvarende skal de pligter, som Direktøren har påtaget sig 
i denne kontrakt, gælde i fuldt omfang, men i så fald mod betaling af de 
minimumsbeløb, der følger af funktionærloven, ansættelsesklausulloven 
m.v.’s regler eller med den modifikation, som er nødvendig til iagttagelse 
heraf; eksempelvis således, at Selskabet betaler en kompensation sva-
rende til minimumskompensationen efter ansættelsesklausulloven som 
vederlag for konkurrence- og/eller kundeklausulen i 1.6 og 1.7 og såle-
des, at Selskabets opsigelsesvarsel i 3.1 i fornødent omfang forlænges i 
overensstemmelse med funktionærlovens § 2, stk. 6.«

Bod ved tidlig opsigelse
»Opsiger Direktøren sin stilling inden tiltræden eller i de første … måne-
der herefter, og skyldes dette ikke Selskabets misligholdelse, er Direktø-
ren forpligtet til betaling af en konventionalbod, svarende til … måneders 
løn i henhold til 2.1, til kompensation af Selskabets herved påførte gene 
og udgifter til rekruttering af en ny direktør.«

Det kan overvejes, om direktøren skal friholdes for betaling af bod, 
hvis opsigelsen skyldes sygdom.

Oplysningspligt i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (MAR)
I børsnoterede selskaber kan Modelkontraktens pkt. 1.1 suppleres 
med følgende:

»Direktøren skal lade sin besiddelse af aktier i Selskabet og i selskaber 
inden for koncernen notere på sit eget navn i Selskabets ejerbog.«

I det børsnoterede selskab bør der endvidere udarbejdes en insider-
handel instruks, der er omtalt i afsnit 1.2.
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