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MultiCrome A/S 

MultiCrome A/S er et selskab, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Selskabet 

ønsker at indføre præstationsbaseret aflønning til direktionen og ledende medarbejdere, da det ud fra en 

corporate governance vinkel vil være en god idé. Den præstationsbaserede aflønning skal indgå i en 

lønpakke, hvor 75 % af lønnen består af fast løn, mens de resterende 25 % skal være variabel løn. Selskabet 

overvejer særligt at tildele de omfattede medarbejdere aktieoptioner, hvorfor selskabet skal erhverve egne 

aktier ved et tilbagekøbsprogram. Dette indebærer, at selskabet de næste 5 år i en periode på 2 uger 

umiddelbart efter offentliggørelsen af henholdsvis årsrapporten og halvårsrapporten vil tilbagekøbe 5 % af 

de til enhver tid udestående aktier.1 Tilbagekøbet af egne aktier skal ske over børsen. En af 

storaktionærerne i selskabet havde imidlertid meget svært ved at se, hvilke fordele det ville medføre for 

aktionærerne, at ledelsen også blev medejere i selskabet.  

1. Beskriv på baggrund af din viden om corporate governance, hvilken problemstilling der kan 

afhjælpes ved brug af præstationsafhængig aflønning fx i form af aktieoptioner.  

 

2. Hvem skal træffe beslutningen om et sådant tilbagekøbsprogram, og med hvilket flertal skal 

beslutningen træffes? 

 

3. Kan det kompetente selskabsorgan, jf. spm. 2, træffe en beslutning, der har et sådant indhold, at 

bestyrelsen får ret til to gange årligt at købe, hvad der svarer til 5 % af selskabets udestående aktier 

på det pågældende købstidspunkt?  

 

4. Såfremt krisen rammer selskabet, således at der opstår et underskud i selskabet, vil bestyrelsen så 

fortsat have ret til at købe som i henhold til bemyndigelsen? 

 

 
                                                           
1 Perioden er fastsat af hensyn til børsretlige regler. Skal ikke tillægges anden betydning. 
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5. Du bedes redegøre for, hvorvidt selskabet i medfør af selskabslovens regler tillige kan beslutte at 

tildele bestyrelsen aktieoptioner. 

a. I bekræftende fald bedes du redegøre for, hvem der træffer denne beslutning og 

med hvilket flertal. 

b. I bekræftende fald bedes du ligeledes redegøre for de danske anbefalinger om god 

selskabsledelses holdning til dette spørgsmål, særligt baggrunden for denne 

holdning. 

Hvis det viser sig efter udløbet af de 5 år, at selskabet ligger inde med en større beholdning af egne aktier, 

end hvad man umiddelbart har brug for, vil selskabet overveje at nedsætte kapitalen med det 

overskydende beløb.  

6. Du skal redegøre for, hvorvidt det er muligt at nedsætte kapitalen med det pågældende beløb, 

ligesom du i bekræftende fald skal redegøre for, hvilken procedure selskabet skal følge. Særligt skal 

du redegøre for, om der skal tages særlige hensyn til kreditorernes interesser ved en sådan 

kapitalnedsættelse.  

 

 

Bugt og Kyst P/S 

De to venner Benny Bugt og Kasper Kyst var begge ivrige dykkere og sideløbende med, at de dyrkede deres 

hobby, var de begyndt at importere dykkerudstyr, som de primært videresolgte til venner og bekendte. 

Importen havde gennem de seneste år taget mere og mere af deres tid, og de havde derfor flere gange 

drøftet, om de skulle taget springet og sige deres job op for at prøve at leve af deres hobby. I marts 2010 

besluttede de at stifte et kommanditaktieselskab, Bugt og Kyst P/S. Komplementarerne var Benny og 

Kasper, mens kommanditaktieselskabet var et til lejligheden stiftet selskab, Bugt og Kyst A/S. Aktiekapitalen 

på kr. 500.000 var fordelt på 100 aktier af kr. 5.000. Benny og Kasper ejede hver 25 aktier, mens de 

resterende aktier var fordelt på en række personer. Blandt andet havde mange af medlemmerne af deres 

lokale dykkerklub købt aktier. Som komplementarer havde hverken Benny eller Kasper skudt penge ind i 

Bugt og Kyst P/S. 

Benny og Kasper var enige om, at det var ”deres” hobby, og det derfor også skulle være ”deres” forretning. 

Det fremgik følgelig af Bugt og Kyst P/S’s vedtægter, at bestyrelsen i Bugt og Kyst P/S skulle bestå af 5 

medlemmer, hvoraf Benny og Kasper var fødte medlemmer, mens de tre øvrige medlemmer skulle vælges 

af generalforsamlingen. Endvidere var såvel Benny Bugt som Kasper Kyst ansat som direktør i Kyst og Bugt 

P/S.  

7. Du bedes redegøre for, om den valgte konstruktion er lovlig 

De første måneder blev virksomheden drevet fra Kaspers kælder i hans hus i Åbyhøj. Men den varme 

sommer medførte en øget interesse for dykning i Danmark, og Kasper og Benny blev derfor enige om, at de 

midlertidigt – indtil sommeren var ovre – skulle leje sig ind i en lagerbygning for at kunne have plads til de 
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importerede varer. Samtidig havde bestyrelsen besluttet, at Bugt og Kyst P/S ikke måtte importere 

harpuner fra en bestemt asiatisk producent af harpuner, da flere af dem havde erfaringer med, at 

kvaliteten var for dårlig. Gennem en fynsk bekendt, Gunnar Gælle, fik Benny i juni et godt tilbud på 

harpuner netop fra den pågældende producent, og da han mente, at han kendte Gunnar Gælle godt nok til 

at vide, at han kunne stå inde for kvaliteten, slog han til og købte harpuner til en værdi af kr. 75.000. 

Samme dag kom Kasper og fortalte, at nu havde han lejet dem ind i et lager i Viby. Lejen var 10.000 kr. pr. 

måned, og han havde allerede lagt 6 mdr. leje som et depositum. Lejekontrakten kunne ikke siges op de 

første 6 måneder. Både Benny og Kasper blev sure, da de hørte om den andens disposition. Kasper fordi 

han mente, at Benny havde handlet imod en klar beslutning, og Benny fordi han mente, at Kasper ikke 

havde ret til at lægge så stort et depositum og for at have bundet dem i en længere periode til et bestemt 

lejemål. Begge var så sure, at de truede den anden med, at denne skulle forlade selskabet. 

8. Du bedes gøre rede for:  

a. Har Benny Bugt og Kasper Kyst handlet i strid med aftalerne, og hvad er konsekvensen 

heraf i det interne forhold? 

b. Er Bugt og Kyst P/S bundet af hhv. lejekontrakten og købet af harpunerne? 

Striden mellem Kasper og Benny medførte, at Kasper ikke mødte op i virksomheden den næste uge, og han 

fik derfor ikke betalt en regning fra A/S Dykkerklokken, som leverede dykkerdragter til Bugt og Kyst P/S. 

Dykkerklokken A/S sendte derfor regningen til Benny, og bad ham betale regningen. Benny mente ikke, han 

var forpligtet til at betale, og da slet ikke før Dykkerklokken A/S havde bevist, at Bugt og Kyst P/S ikke kunne 

betale. Endelig mente han ikke, han var forpligtet til at betale mere end det, der svarede til 50 % af beløbet, 

idet han mente, at Kasper måtte ”hænge” på resten. 

9. Tag stilling til Bennys 3 påstande. 

 

10. Såfremt Benny ender med at betale, kan han så efterfølgende gøre et krav gældende mod Kasper? 

 


