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Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b  

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport 2019/20 (regnskabsperioden 1. 
april 2018 - 31. marts 2019) og vedrører anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. 

Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Sel-
skabsledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk.  

 
Anbefaling Selskabet  

følger 
Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

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 aktionærerne, således at ak-
tionærerne får relevant indsigt i selskabet, og bestyrel-
sen kender aktionærernes holdninger, interesser og 
synspunkter i relation til selskabet. 
 

 
 
 
 
X 

 Det er Matas' mål at have en konstruktiv dialog og en høj grad af gennemsigtighed i 
kommunikationen med dets aktionærer og andre interessenter. 
 
Matas har vedtaget politikker for ’Kommunikation og interessenter’, ’Investor rela-
tions’, ’Mangfoldighed´, ’Fortroligheds- og databeskyttelsespolitik’, ’Skattepolitik’, 
’Vederlag’ og for ’Samfundsansvar’. Ud over politikkerne for ’Investor relations’ og 
for ’Kommunikation og interessenter’ har bestyrelsen godkendt et internt regelsæt 
med det formål at sikre, at offentliggørelsen af oplysninger overholder gældende 

http://www.corporategovernance.dk/
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 
børsretlige regler. Alle selskabsmeddelelser offentliggøres via NASDAQ OMX Copen-
hagen og kan efterfølgende ses på Matas’ hjemmeside www.matas.dk. Alle medde-
lelser vil blive offentliggjort på dansk og engelsk. 

1.1.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager politik-
ker for selskabets forhold til dets interessenter, herun-
der aktionærer, samt sikrer, at interessenternes interes-
ser respekteres i overensstemmelse med selskabets po-
litikker herom. 
 

 
 
 
X 

 Matas har vedtaget politikker for Skat, Kommunikation og interessenter, Investor 
relations, Mangfoldighed, Fortrolighed & databeskyttelse, Vederlag og for Sam-
fundsansvar. Bestyrelsen sikrer, at interessenternes interesser og rolle respekteres i 
overensstemmelse med disse politikker, for at alle interessenter på både kort og 
langt sigt sikres øget værdi.  
 
Matas fokuserer på samfundsansvar og søger konstant at skabe forretningsværdi, 
samtidig med at medarbejderne sikres ordentlige arbejdsforhold, og forretningen 
drives på lovlig vis. 

1.1.3. DET ANBEFALES, at selskabet offentliggør kvar-
talsrapporter. 
 

X  Matas offentliggør delårs- og årsrapporter. Der bliver givet investorpræsentationer 
og afholdt telefonkonferencer efter offentliggørelsen af hver delårs- og årsrapport 
for at give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til Direktionen. Audiocasts af 
direktionens præsentationer vil efterfølgende være tilgængelige på Matas’ hjem-
meside www.matas.dk. Investorerne kan ligeledes kontakte Matas’ investor relati-
ons-afdeling for at indhente yderligere oplysninger. 

1.2. Generalforsamling 
1.2.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen ved tilrettelæg-
gelse af selskabets generalforsamling planlægger afvik-
lingen, så den understøtter aktivt ejerskab. 

 
X 

 Bestyrelsen fremmer aktivt ejerskab og deltagelse i generalforsamlingen ved blandt 
andet at søge at sikre, at generalforsamlingen forberedes på en måde, der tilskyn-
der til aktivt ejerskab blandt aktionærerne. 
 
Alle aktionærer skal have ret til at få behandlet et bestemt emne på den ordinære 
generalforsamling, såfremt der fremsættes en skriftlig anmodning derom over for 
bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingen. De aktionærer, der deltager i 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 
generalforsamlingen, skal have mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og di-
rektionen vedrørende punkterne på dagsordenen. 

1.2.2. DET ANBEFALES, at der i fuldmagter eller brev-
stemmer til brug for generalforsamlingen gives aktio-
nærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt 
punkt på dagsordenen. 

 
 
X 

 Fuldmagter eller brevstemmer giver aktionærerne mulighed for at tage stilling til 
hvert enkelt punkt på dagsordenen. 

1.3. Overtagelsesforsøg 
1.3.1. DET ANBEFALES, at selskabet etablerer en bered-
skabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører 
perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, 
at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabs-
proceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig 
fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå 
et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som 
reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til over-
tagelsesforsøget. 

 
 
 
X 

 Matas har vedtaget en beredskabsprocedure i tilfælde af overtagelsesforsøg, hvor-
efter bestyrelsen, hvis den bliver bekendt med, at der vil eller sandsynligvis vil blive 
afgivet et overtagelsestilbud, ikke vil træffe dispositioner eller iværksætte foran-
staltninger for at imødegå tilbuddet uden generalforsamlingens forudgående god-
kendelse. 

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 besty-
relsens varetagelse af sine opgaver. 
 

 
X 

 Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til de vigtigste opgaver vedrørende økono-
misk og ledelsesmæssig tilsyn med selskabet, herunder den måde, hvorpå bestyrel-
sen agter at føre tilsyn med direktionens arbejde.  
 
Bestyrelsen drøfter mindst én gang årligt, hvorvidt selskabet er i besiddelse af eller 
har adgang til de kompetencer og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at 
sikre, at selskabet kan nå sine strategiske mål.  
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 
 
Bestyrelsens forretningsorden gennemgås regelmæssigt og mindst én gang årligt og 
opdateres om nødvendigt.  

2.1.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi 
med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet. 

 
 
X 

 Bestyrelsen fastsætter én gang årligt selskabets strategiske mål med henblik på at 
sikre værdiskabelsen i selskabet. 

2.1.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsen påser, at selska-
bet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, 
at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i 
aktionærernes og selskabets interesse samt redegør 
herfor i ledelsesberetningen og/eller på selskabets 
hjemmeside. 

 
 
X 

 Bestyrelsen vurderer én gang årligt, om aktiekapitalen og kapitalstrukturen er i 
overensstemmelse med aktionærernes interesser. Enhver vurdering vil blive medta-
get af bestyrelsen i årsrapporten. Selskabet har én aktieklasse, og alle aktier har 
samme rettigheder.  
 

2.1.4. DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt gennemgår 
og godkender retningslinjer for direktionen, og herun-
der fastlægger krav til direktionens rapportering til be-
styrelsen. 

 
X 

 Bestyrelsen har udstedt en forretningsorden for direktionen, der omfatter direktio-
nens overordnede opgaver, forpligtelser og ansvar, herunder konkrete bemyndigel-
ser, inden for hvilke direktionen kan disponere. Forretningsordenen og bemyndigel-
serne evalueres, opdateres og godkendes årligt af bestyrelsen. 
 
Direktionens forretningsorden indeholder krav til direktionens rapportering til be-
styrelsen. 
 

2.1.5. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt drøfter direktionens sammensætning og udvik-
ling, risici og succesionsplaner. 

 
X 

 Bestyrelsen drøfter årligt direktionens sammensætning og udvikling, risici og suc-
cessionsplaner. 

2.2. Samfundsansvar 
2.2.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager politik-
ker for selskabets samfundsansvar. 
 

 
X 

  
Bestyrelsen har vedtaget en politik for selskabets samfundsansvar. Matas har fokus 
på samfundsansvar og søger konstant at skabe forretningsværdi, samtidig med at 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 
medarbejderne sikres ordentlige arbejdsforhold, forretningen drives på lovlig vis, og 
samfundet påvirkes mindst muligt. 

2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 
2.3.1. DET ANBEFALES, at der vælges en næstformand 
for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens 
forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for for-
manden. 

 
 
X 

 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdes et bestyrelsesmøde 
med det formål at vælge en formand og en næstformand. Næstformandens rolle er 
i overensstemmelse med anbefalingen. 
 

2.3.2. DET ANBEFALES, at hvis bestyrelsen undtagelses-
vis anmoder bestyrelsesformanden eller andre bestyrel-
sesmedlemmer om at udføre særlige opgaver for sel-
skabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige le-
delse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning 
herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uaf-
hængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Be-
slutninger om formandens eller andre bestyrelsesmed-
lemmers deltagelse i den daglige ledelse og den forven-
tede varighed heraf bør offentliggøres. 

 
 
X 

 Formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer skal ikke påtage sig særlige opgaver 
for selskabet eller deltage i den daglige ledelse, medmindre der undtagelsesvis er et 
særligt behov herfor, og i så fald skal en sådan opgave eller ledelsesmæssig inddra-
gelse godkendes på forhånd af bestyrelsen og være for en begrænset tidsperiode. 
Bestyrelsesbeslutningen vil i givet fald blive offentliggjort. 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 
 
3.1. Sammensætning 
3.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt vurderer i 
ledelsesberetningen og redegør for 
 

• hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over 
for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, 

• sammensætningen af bestyrelsen, samt 

X  Med input fra Nomineringsudvalget gennemgår bestyrelsen årligt de kvalifikationer, 
erfaring og kompetencer, som kræves af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, for at 
bestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt under hensyntagen til selskabets 
behov og bestyrelsens nuværende sammensætning. Indstilling til generalforsamlin-
gen af kandidater til bestyrelsen skal udformes i lyset heraf. 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

• de enkelte medlemmers særlige kompetencer. En beskrivelse af bestyrelsens sammensætning, herunder mangfoldighed og de 
nødvendige særlige kompetencer, er indeholdt i årsrapporten. 

3.1.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen årligt drøfter sel-
skabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant 
mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer samt udar-
bejder og vedtager en politik for mangfoldighed. Politik-
ken bør offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

x  Med input fra Nomineringsudvalget drøfter bestyrelsen årligt selskabets aktiviteter 
for at sikre relevant mangfoldighed på selskabets ledelsesniveauer. Bestyrelsen har 
udarbejdet en Mangfoldighedspolitik, som er offentliggjort på selskabets hjemme-
side.  

3.1.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsens udvælgelse og 
indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved 
en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er 
godkendt af bestyrelsen. Ved vurderingen af sammen-
sætningen og indstilling af nye kandidater bør der, ud 
over behovet for kompetencer og kvalifikationer tages 
hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mang-
foldighed. 

 
X 

 Indstilling til generalforsamlingen af kandidater til bestyrelsen skal udformes i lyset 
af de angivne kompetencer. Hver indstilling skal altid ledsages af en detaljeret for-
klaring og baggrundsoplysninger om den pågældende person. Bestyrelsen skal ud 
over behovet for kompetencer og kvalifikationer tage hensyn til behovet for forny-
else og mangfoldighed ved vurderingen af sin sammensætning og skal endvidere 
tage målsætningerne i selskabets Mangfoldighedspolitik i betragtning. 
 

3.1.4. DET ANBEFALES, at der sammen med indkaldel-
sen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på 
dagsordenen, udover det i lovgivningen fastlagte udsen-
des en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompe-
tencer med oplysning om kandidaternes  
 

• øvrige ledelseshverv, herunder poster i direkti-
oner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledel-
sesudvalg, i danske og udenlandske virksomhe-
der, og 

X  En beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger 
om øvrige ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder, og hvorvidt kandi-
daterne kan anses for uafhængige, skal udsendes sammen med generalforsamlings-
indkaldelsen. 



 

 7 

Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

• krævende organisationsopgaver. Derudover 
skal det oplyses, om kandidaterne til bestyrel-
sen anses for uafhængige. 

 
3.1.5. DET ANBEFALES, at medlemmer af et selskabs di-
rektion ikke er medlem af bestyrelsen, samt at en fra-
trædende administrerende direktør ikke træder direkte 
ind som formand eller næstformand i bestyrelsen for 
samme selskab. 

X  Anbefalingen følges. 

3.1.6. DET ANBEFALES, at de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordi-
nære generalforsamling. 

X  Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den 
ordinære generalforsamling. 
 

3.2 Bestyrelsens uafhængighed 
3.2.1. DET ANBEFALES, at mindst halvdelen af de gene-
ralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uaf-
hængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt 
af særinteresser. 
 
For at være uafhængig må den pågældende ikke: 
 

• være eller inden for de seneste 5 år have været 
medlem af direktionen eller ledende medar-
bejder i selskabet, et datterselskab eller et as-
socieret selskab, 

X  Mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses 
for at være uafhængige i henhold til definitionerne i anbefalingen. Medlemmernes 
uafhængighed vurderes løbende og som minimum årligt.  
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

• indenfor de seneste 5 år have modtaget større 
vederlag fra selskabet/koncernen, et dattersel-
skab eller et associeret selskab i anden egen-
skab end som medlem af bestyrelsen, 

• repræsentere eller have tilknytning til en kon-
trollerende aktionær, 

• inden for det seneste år have haft en væsentlig 
forretningsrelation (f.eks. personlig eller indi-
rekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, 
leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber 
med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et 
datterselskab eller et associeret selskab, 

• være eller inden for de seneste 3 år have været 
ansat eller partner i samme selskab som den 
generalforsamlingsvalgte revisor,  

• være direktør i et selskab, hvor der er kryd-
sende ledelsesrepræsentation med selskabet, 

• have været medlem af bestyrelsen i mere end 
12 år, eller 

• være i nær familie med personer, som ikke be-
tragtes som uafhængige. 

Uanset at et bestyrelsesmedlem ikke er omfattet af 
ovenstående kriterier, kan der være andre forhold, der 
gør, at bestyrelsen beslutter, at et eller flere medlem-
mer ikke kan betegnes som uafhængige. 
3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
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anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

3.3.1. DET ANBEFALES, at hvert enkelt medlem af besty-
relsen vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at 
bruge på det pågældende hverv, således at vedkom-
mende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt 
hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende 
vis. 

 
X 

 Alle medlemmer af bestyrelsen vurderer løbende, hvor meget tid det er nødvendigt 
at bruge på det pågældende arbejde, og vurderer, at de ikke har påtaget sig flere 
hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis. 
 

3.3.2. DET ANBEFALES, at ledelsesberetningen ud over 
det i lovgivningen fastlagte indeholder følgende oplys-
ninger om medlemmerne af bestyrelsen: 
 

• den pågældendes stilling, 
• den pågældendes alder og køn, 
• den pågældendes kompetence og kvalifikatio-

ner af relevans for selskabet, 
• om medlemmet anses for uafhængigt, 
• tidspunktet for medlemmets indtræden i be-

styrelsen, 
• udløbet af den aktuelle valgperiode, 
• medlemmets deltagelse i bestyrelses- og ud-

valgsmøder 
• pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder 

poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenland-
ske virksomheder samt krævende organisati-
onsopgaver, og 

X  Ledelsesberetningen i årsrapporten indeholder alle de anbefalede oplysninger her-
under oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes stilling, medlemmernes øvrige le-
delseshverv, f.eks. poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, herunder bestyrel-
sesudvalg i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsop-
gaver, og det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med sel-
skabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i 
medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af 
regnskabsåret. 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

• det antal aktier, optioner, warrants og lig-
nende i selskabet og de med selskabet kon-
cernforbundne selskaber, som medlemmet 
ejer, samt de ændringer i medlemmets behold-
ning af de nævnte værdipapirer, som er ind-
trådt i løbet af regnskabsåret. 

3.3.3. DET ANBEFALES, at den årlige evalueringsproce-
dure, jfr. afsnit 3.5, indeholder en vurdering af, hvad der 
anses som et rimeligt niveau for antallet af andre ledel-
seserhverv, hvor der tages hensyn til både antal, niveau 
og kompleksitet for de enkelte andre ledelseserhverv. 

x  Som led i den årlige evalueringsprocedure vurderer bestyrelsen, om det enkelte be-
styrelsesmedlem i forhold til vedkommendes øvrige hverv antages at have den for-
nødne tid til at sidde i selskabets bestyrelse og bidrage konstruktivt hertil.  
 
 

3.4. Ledelsesudvalg (eller –komitéer) 
3.4.1. DET ANBEFALES, at selskabet på selskabets hjem-
meside offentliggør: 
 

• ledelsesudvalgenes kommissorier, 
• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb 

og antallet af møder i hvert udvalg, samt 
• navnene på medlemmerne af det enkelte le-

delsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, 
samt oplysning om, hvem der er de uaf-
hængige medlemmer, og hvem der er med-
lemmer med særlige kvalifikationer. 

X  Bestyrelsen har nedsat et Revisionsudvalg, et Vederlagsudvalg og et Nominerings-
udvalg. Medlemmerne af de enkelte udvalg inklusiv navne, stillinger og relevante 
kvalifikationer oplyses på selskabets hjemmeside. En beskrivelse af udvalgenes væ-
sentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder inkluderes i selskabets årsrap-
port. 

3.4.2. DET ANBEFALES, at flertallet af et ledelsesudvalgs 
medlemmer er uafhængige. 

X  Flertallet af medlemmerne af Revisionsudvalget, Vederlagsudvalget og Nomine-
ringsudvalget er uafhængige.  
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

• 3.4.3. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsæt-
ter et egentligt revisionsudvalg, og at der ud-
peges en formand for udvalget, der ikke er for-
manden for bestyrelsen.  

 
X 

 Formanden for Revisionsudvalget er hverken formand eller næstformand for besty-
relsen. 
 
 

3.4.4. DET ANBEFALES, at revisionsudvalget inden god-
kendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapporte-
ring overvåger og rapporterer til bestyrelsen om: 
 

• regnskabspraksis på de væsentligste områder,  
• væsentlige regnskabsmæssige skøn, 
• transaktioner med nærtstående parter, og 
• usikkerhed og risici, herunder også i relation til 

forventningerne for det igangværende år. 

 
X 

 Revisionsudvalget rapporterer til bestyrelsen i forbindelse med årsrapporten. Ud-
valget rapporterer desuden alle ændringer i regnskabspraksis, regnskabsmæssige 
skøn og alle transaktioner med nærtstående parter, der har fundet sted i løbet af 
regnskabsåret. Udvalget holder endvidere bestyrelsen orienteret om usikkerhed og 
risici. 

3.4.5. DET ANBEFALES, at revisionsudvalget: 
 

• årligt vurderer behovet for en intern revision, 
og i givet fald, fremkommer med kommisso-
rium og anbefalinger om udvælgelse, ansæt-
telse og afskedigelse af lederen af en eventuel 
intern revision, og den interne revisions bud-
get,  

• påser, at der, hvis der er etableret en intern re-
vision, foreligger en funktionsbeskrivelse for 
denne, der er godkendt af bestyrelsen, 

• påser, at der, hvis der er etableret en intern re-
vision, bliver tilført tilstrækkelige ressourcer og 
kompetencer hertil for at udføre arbejdet, og 

 
X 

 I henhold til Revisionsudvalgets kommissorium vurderer udvalget årligt, hvorvidt 
der er behov for en intern revisionsfunktion. På baggrund af udvalgets anbefalinger 
vurderer bestyrelsen, hvorvidt de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige, og 
hvorvidt der er behov for en intern revisionsfunktion. Bestyrelsen har indtil videre 
vurderet, at der baseret på koncernens størrelse og kompleksitet ikke er behov for 
at oprette en intern revisionsfunktion. 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

• overvåger direktionens opfølgning på den in-
terne revisions konklusioner og anbefalinger. 

3.4.6. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter et no-
mineringsudvalg, som mindst har følgende forbere-
dende opgaver: 
 

• beskrive de kvalifikationer, der kræves i besty-
relsen og direktionen og til en given post, og 
angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsæt-
tes til varetagelse af posten samt vurdere den 
kompetence, viden og erfaring, der findes i de 
to ledelsesorganer, 

• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens 
struktur, størrelse, sammensætning og resulta-
ter samt anbefale bestyrelsen eventuelle æn-
dringer, 

• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers 
kompetence, viden, erfaring og succession 
samt rapportere til bestyrelsen herom, 

• Indstilling af kandidater til bestyrelsen og di-
rektionen, og  

• foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den 
fremtidige sammensætning af bestyrelsen, 
herunder fremsætte forslag til konkrete æn-
dringer. 

 
 
X 

 Bestyrelsen har nedsat et Nomineringsudvalg, hvis kommissorium følger anbefalin-
gen. 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

3.4.7. DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter et ve-
derlagsudvalg, som mindst har følgende forberedende 
opgaver: 
 

• indstille vederlagspolitikken (herunder ”Over-
ordnede retningslinjer for incitamentsafløn-
ning”) for bestyrelsen og direktionen til besty-
relsens godkendelse forud for generalforsam-
lingens godkendelse, 

• fremkomme med forslag til bestyrelsen om ve-
derlag til medlemmer af bestyrelsen og direk-
tionen samt sikre, at vederlaget er i overens-
stemmelse med selskabets vederlagspolitik og 
vurderingen af den pågældendes indsats. Ud-
valget skal have viden om det samlede veder-
lag, som medlemmer af bestyrelsen og direkti-
onen oppebærer fra andre virksomheder i kon-
cernen, og 

• indstille en vederlagspolitik, der generelt gæl-
der i selskabet, og 

• bistå med forberedelse af den årlige vederlags-
rapport 

 
 
X 

 Bestyrelsen har nedsat et Vederlagsudvalg, hvis kommissorium følger anbefalingen. 
Selskabet vil fra regnskabsåret 2019/20 og frem udarbejde selvstændige vederlags-
rapporter i forlængelse af selskabets årsrapporter. 
 
 
 

3.4.8. DET ANBEFALES, at et vederlagsudvalg undgår at 
anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i 
selskabet. 

 
X 

 Vederlagsudvalget anvender ikke samme eksterne rådgivere som selskabets direk-
tion. 

3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

3.5.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen fastlægger en 
evalueringsprocedure for en årlig vurdering af den sam-
lede bestyrelse og de individuelle medlemmer. Der bør 
inddrages ekstern bistand minimum hvert tredje år. I 
evalueringen bør bl.a. indgå vurdering af: 
• bidrag og resultater, 
• samarbejde med direktionen, 
• formandens ledelse af bestyrelsen, 
• bestyrelsens sammensætning (herunder kompe-

tencer, mangfoldighed og antal medlemmer), 
• arbejdet i udvalgene og udvalgsstrukturen, og 
• arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af materi-

ale, der tilgår bestyrelsen. 
Evalueringsproceduren samt overordnede konklusioner 
bør beskrives i ledelsesberetningen og på selskabets 
hjemmeside. Formanden bør redegøre for bestyrelses-
evalueringen, herunder processen og overordnede kon-
klusioner på generalforsamlingen forud for valg til be-
styrelsen. 

 
X 

 Bestyrelsen foretager en evaluering én gang om året af den samlede bestyrelses og 
de individuelle medlemmers præstationer og resultater. Mindst hvert tredje år ind-
drages ekstern bistand ved evalueringen.  
 
Formanden for bestyrelsen er ansvarlig for evalueringen. 
 
Formanden redegør for bestyrelsesevalueringen, herunder processen og overord-
nede konklusioner på generalforsamlingen forud for valg til bestyrelsen. 
 

3.5.2. DET ANBEFALES, at bestyrelsen mindst en gang 
årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter 
forud fastsatte kriterier. Desuden bør bestyrelsen vur-
dere behovet for ændringer i direktionens struktur og 
sammensætning af direktionen under hensyntagen til 
selskabets strategi. 

 
 
X 

 Bestyrelsen foretager løbende en uformel evaluering af hvert enkelt direktionsmed-
lems arbejde samt en årlig formel evaluering efter forud fastsatte resultatmål (KPI).  
Desuden vurderes behovet for ændringer i direktionens struktur og sammensætnin-
gen af direktionen under hensyntagen til selskabets strategi. 

3.5.3. DET ANBEFALES, at direktionen og bestyrelsen 
fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde 

 
X 

 I forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering samt gennem en formaliseret di-
alog mellem formanden for bestyrelsen og den administrerende direktør evalueres 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem be-
styrelsesformanden og den administrerende direktør, 
samt at resultatet af evalueringen forelægges for besty-
relsen. 

samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, og resultatet heraf præsenteres 
for bestyrelsen. 

4. Ledelsens vederlag 
 
4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold 
4.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen udarbejder en ve-
derlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der inde-
holder 
 

• en detaljeret beskrivelse af de vederlagskom-
ponenter, som indgår i vederlæggelsen af be-
styrelsen og direktionen,  

• en begrundelse for valget af de enkelte veder-
lagskomponenter,  

• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til 
grund for balancen mellem de enkelte veder-
lagskomponenter, og 

• en redegørelse for sammenhængen mellem 
vederlagspolitikken og selskabets langsigtede 
værdiskabelse og relevante mål herfor. 

 
Vederlagspolitikken bør minimum hvert fjerde år samt 
ved hver væsentlig ændring, godkendes på generalfor-
samlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

 
 
X 

 Bestyrelsen har vedtaget en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen. Veder-
lagspolitikken er godkendt af generalforsamlingen i 2018 og er tilgængelig på sel-
skabets hjemmeside www.matas.dk.  
 
På generalforsamlingen 2020 forelægges en opdateret vederlagspolitik til general-
forsamlingens godkendelse, der implementerer kravene i selskabslovens § 139 og 
139a til vederlagspolitikker.  
 
Vederlagspolitikken bidrager til selskabets forretningsstrategi, langsigtede interes-
ser og bæredygtighed og indeholder blandt andet en nærmere beskrivelse af veder-
lagskomponenterne og angiver begrundelsen for valget af de enkelte vederlags-
komponenter, en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem 
de enkelte vederlagskomponenter, samt en beskrivelse af sammenhængen mellem 
vederlagspolitikken og selskabets langsigtede værdiskabelse og relevante mål her-
for.  

http://www.matas.dk/
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

4.1.2. DET ANBEFALES, at der, hvis vederlagspolitikken 
indeholder variable komponenter,  
 

• fastsættes grænser for de variable dele af den 
samlede vederlæggelse, 

• sikres en passende og afbalanceret sammen-
sætning mellem ledelsesaflønning, påregne-
lige risici og værdiskabelsen for aktionærerne 
på kort og lang sigt, 

• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed 
for udmøntning af variable dele, 

• sikres, at variabelt vederlag ikke kun består af 
kort- og langsigtede vederlagsdele, og at lang-
sigtede vederlagsdele skal have en optjenings- 
eller modningsperiode på mindst tre år, og 

• sikres en mulighed for selskabet for at kræve 
hel eller delvis tilbagebetaling af variable løn-
andele, der er udbetalt på grundlag af oplys-
ninger, der efterfølgende viser sig fejlagtige. 

 
 
X 

 Selskabets vederlagspolitik følger de anbefalede kriterier. Vederlagspolitikken kan 
findes på selskabets hjemmeside www.matas.dk. 

4.1.3. DET ANBEFALES, at medlemmer af bestyrelsen 
ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptio-
ner. 

 
X 

 Selskabets vederlagspolitik omfatter ikke aktie- eller warrantprogrammer eller an-
den incitamentsaflønning til medlemmerne af bestyrelsen. 

4.1.4. DET ANBEFALES, at hvis der i relation til langsig-
tede incitamentsprogrammer anvendes aktiebaseret 
aflønning, bør programmerne have en optjenings- eller 
modningsperiode på mindst tre år efter tildeling og 
være revolverende, dvs. med periodisk tildeling. 

 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 

Selskabets vederlagspolitik følger anbefalingen. 
 



 

 17 

Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

4.1.5. DET ANBEFALES, at den samlede værdi af veder-
lag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgø-
relse ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlags-
andele. 

 
X 

 Selskabets vederlagspolitik følger anbefalingen. 

4.2. Oplysning om vederlagspolitikken 
4.2.1. DET ANBEFALES, at selskabets vederlagspolitik og 
dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i forman-
dens beretning på selskabets generalforsamling. 

 
X 

 Formandens beretning på selskabets ordinære generalforsamling vil omfatte en for-
klaring på og begrundelse for selskabets vederlagspolitik samt dens efterlevelse. 

4.2.2. DET ANBEFALES, at aktionærerne på generalfor-
samlingen behandler forslag om godkendelse af veder-
lag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår. 

 
X 

 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer behandles og godkendes som et særskilt 
punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling.  

4.2.3. DET ANBEFALES, at selskabet udarbejder en ve-
derlagsrapport, der indeholder oplysninger om det sam-
lede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og di-
rektionen modtager fra selskabet og andre selskaber i 
koncernen og associerede virksomheder i de seneste tre 
år, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratræ-
delsesordningers væsentligste indhold, og at der rede-
gøres for sammenhængen mellem vederlaget og selska-
bets strategi og relevante mål herfor.  
 
Vederlagsrapporten bør offentliggøres på selskabets 
hjemmeside.  

 
X 

 
 

Selskabet har i forlængelse af selskabets årsrapport for 2019/2020 udarbejdet en 
vederlagsrapport indeholdende de anbefalede oplysninger for regnskabsåret 
2019/2020. Vederlagsrapporten vil sammen med årsrapporten blive offentliggjort 
på selskabets hjemmeside efter selskabets ordinære generalforsamling i 2020.  

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 
 
5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 
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Anbefaling Selskabet  
følger 

Selskabet  
følger ikke 

Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:  
 
Selskabet oplyser nedenfor, hvordan anbefalingerne følges.  
Det fremgår af årsregnskabslovens § 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive år-
sagerne til, at selskabet har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Såfremt en 
anbefaling ikke følges, vil det også her blive oplyst, hvorfor man ikke følger en given 
anbefaling, og hvad man har gjort i stedet.  
 
 

5.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen tager stilling til og 
i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste stra-
tegiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen samt for selskabets risiko-
styring. 

 
 
X 
 

 
 
 
 

Matas’ årsrapport indeholder oplysninger om selskabets styring af forretningsmæs-
sige risici. 
 
De væsentligste forretningsmæssige og finansielle risici er identificeret i forbindelse 
med opfyldelsen af selskabets strategi og overordnede mål samt risici forbundet 
med regnskabsaflæggelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. 

5.2. Whistleblower-ordning 
5.2.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen etablerer en 
whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed 
for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvor-
lige forseelser eller mistanke herom. 

 
 
X 

 
 
 

 Der er etableret en whistleblower-ordning i selskabet. 

5.3. Kontakt til revisor 
5.3.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en regel-
mæssig dialog og informationsudveksling mellem revi-
sor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisi-
onsudvalget mindst en gang årligt mødes med den ge-
neralforsamlingsvalgte revisor uden, at direktionen er 
til stede. Tilsvarende gælder for den interne revisor, hvis 
der er en sådan. 

 
X 

 Bestyrelsen har gennem Revisionsudvalget en regelmæssig dialog og informations-
udveksling med den eksterne generalforsamlingsvalgte revisor. Revisionsudvalget 
og bestyrelsen mødes mindst én gang årligt med den generalforsamlingsvalgte revi-
sor, uden at direktionen er til stede. 

5.3.2. DET ANBEFALES, at revisionsaftalen og det tilhø-
rende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og 
den generalforsamlingsvalgte revisor på baggrund af en 
indstilling fra revisionsudvalget. 

X  Revisionsaftalen og revisionshonoraret aftales mellem bestyrelsen og den general-
forsamlingsvalgte revisor på baggrund af en indstilling fra Revisionsudvalget. 

 


