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10.6.

Frasalgskontrakter
Den særlige aftale, der regulerer direktørens

deltagelse i salg af virksomheden

af advokat Finn Schwarz, fs@horten.dk,
Advokataktieselskabet Horten

1. Indledning og definition

Dette afsnit handler om “frasalgskontrakter”, som er den
særlige kontrakt, der regulerer en direktørs særlige rettighe-
der og forpligtelser i forbindelse med, at direktøren deltager
i et aktivt salgsarbejde vedrørende bortsalg af hele eller dele
af den virksomhed, som direktøren leder.

Frasalgsprocessen Hvis et selskabs bestyrelse beslutter, at hele eller dele af
virksomheden skal bortsælges for eventuelt at satse på et el-
ler flere af virksomhedens andre kerneområder, engageres
typisk en finansiel virksomhed med henblik på udarbejdel-
se af vurdering, forberedelse af due diligence mv. Selve fra-
salgsprocessen kan normalt ikke gennemføres, uden at den
daglige ledelse aktivt samarbejder med den finansielle virk-
somhed, leder forhandlingsteam og i visse tilfælde udfører
egentligt opsøgende salgsarbejde i relation til at finde poten-
tielle købere for hele eller dele af den virksomhed, som er sat
til salg.

Ledelsens opgaver i frasalgsprocessen afskiller sig markant
fra en ledelses normale opgaver, som beskrevet i aktiesel-
skabslovens § 54, hvorefter direktionen tager sig af den dag-
lige ledelse af virksomheden. Dette markante rolleskift med-
fører erfaringsmæssigt, at den eksisterende direktørkon-
trakt, som allerede regulerer ansættelsesforholdet, ikke på
tilstrækkelig vis tager hensyn til “frasalgssituationen”.
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Uanset at sådanne kontrakters udformning – i lighed med
direktørkontrakten – afhænger af de konkrete forhold, og
derfor aldrig kan være en standardaftale, skal der i det føl-
gende fokuseres på de opgaver eller forpligtelser, direktøren
har i frasalgsperioden, hvad der bør aftales vedrørende di-
rektørens kommunikationslinier under frasalgsprocessen,
og hvad en frasalgskontrakt om medvirken til bortsalg kan/
bør indeholde.

Frasalgskontrakt Udtrykket “frasalgskontrakt” vil blive anvendt som samle-
udtryk for den særlige nye kontrakt (eller tillæg til en eksi-
sterende direktørkontrakt), der regulerer direktørens særli-
ge forpligtelser og rettigheder i forbindelse med direktørens
arbejde med frasalg af hele eller betydelige dele af et sel-
skabs aktiviteter.

Der tages i det følgende udgangspunkt i, at det er en eksiste-
rende ledelse, der skal medvirke til frasalget, idet det er evi-
dent, at i det omfang, der “hentes” en ny administrerende
direktør ind i virksomheden med henblik på frasalg af hele
eller dele af virksomheden, bør den i den anledning oprette-
de direktørkontrakt også tage højde for den særlige situati-
on, der foreligger.

2. Gælder der særlige formelle regler for 
aftale af en frasalgskontrakt?

Med virkning fra 1. juli 2007 er der sket en betydelig æn-
dring af aktieselskabsloven, som også må antages at have
betydning for frasalgskontrakter.

Før 1. juli 2007 var aftaler om incitamentsaflønning af direk-
tører alene reguleret af aktieselskabslovens § 64, hvorefter
det samlede vederlag ikke måtte overstige, “hvad der anses
for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad
der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets og, i modersel-
skaber, koncernens økonomiske stilling.” Bestemmelsen kan få
særlig betydning i en konkurssituation, men har i øvrigt
ikke spillet nogen særlig rolle i forholdet mellem aktionæ-
rerne – selskabet – ledelsen.

Denne retsstilling er stadigt gældende for aktieselskaber,
der ikke har aktier optaget til notering eller handel på en
fondsbørs, en autoriseret markedsplads, et tilsvarende regu-
leret marked eller en alternativ markedsplads.
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For selskaber, der har aktier optaget til notering eller handel
på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, et tilsvarende
reguleret marked eller en alternativ markedsplads, og som
ønsker at indgå på en konkret aftale om incitamentsafløn-
ning med et medlem af selskabets direktion, gælder der sær-
lige regler.

Aktieselskabslovens 
§ 69b

Forudsætningen for at denne type aktieselskaber kan indgå
på en incitamentsaflønning er følgende (aktieselskabslovens
§ 69b):

1. Inden indgåelse af konkret aftale om incitamentsafløn-
ning skal selskabets bestyrelse have fastsat overordnede
retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning.

2. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på
selskabets generalforsamling.

3. Efter godkendelsen skal der i selskabets vedtægter opta-
ges en bestemmelse, der oplyser, at der er vedtaget ret-
ningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og di-
rektion i det noterede selskab. 

4. Retningslinjerne skal endvidere efter godkendelsen på
generalforsamlingen uden ugrundet ophold offentliggø-
res på selskabets hjemmeside med angivelse af, hvornår
generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.

Den konkrete aftale om incitamentsaflønning skal naturlig-
vis opfylde de vedtagne retningslinier og kan tidligst indgås
dagen efter, at de gældende, godkendte retningslinjer er of-
fentliggjort på selskabets hjemmeside.

Det må antages, at disse regler tillige er gældende for den
“typiske” frasalgskontrakt, og da kravet til retningslinierne
bl.a. er, at det skal fremgå, hvem der tildeles incitamentsaf-
lønningen, hvilke ydelser, der er tale om, hovedbetingelser-
ne for udbetalingen herunder den tidsmæssige udstrækning
og værdien heraf, må det ligeledes antages at åbenheden
kan begrænse udbredelsen af frasalgskontrakter i noterede
selskaber – medmindre det bliver en “generel” del af notere-
de selskabers retningslinier, at sådanne frasalgskontrakter
kan aftales. 
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3. Ændrer direktørens opgaver/forpligtelser 
sig i en frasalgssituation – er der behov 
for en frasalgskontrakt?

Direktørens opga-
ver/forpligtelser

Det afgørende for vurderingen af, om direktørens opgaver i
forbindelse med frasalget af virksomheden ændrer sig fra at
være en varetagelse af den daglige ledelse af virksomheden
til en mere aktiv løsning af opgaver i forbindelse med frasal-
get, er naturligvis, hvorvidt direktørens aktivt involveres i
forbindelse med frasalgsprocessen.

Er direktørens rolle i forbindelse med frasalget af hele eller
dele af en virksomhed blot at varetage den daglige ledelse af
virksomheden og eventuelt medvirke til fremskaffelse af
faktuelle oplysninger om virksomheden til brug for for-
handlingerne mellem virksomhedens aktionærer og en po-
tentiel køber, vil den allerede eksisterende direktørkontrakt
ofte på tilstrækkelig måde regulere direktørens forhold. Det
er således i denne situation ikke nødvendigt at udforme en
egentlig fra frasalgskontrakt. Det kan dog set fra direktørens
synspunkt være yderst fornuftigt, at dennes fremtidige stil-
ling efter et frasalg bliver klarlagt i en sådan situation, og
der vil derfor ofte være et pres fra direktørens side med hen-
syn til en klarlæggelse af direktørens kommende ansættel-
sesmæssige situation, såfremt hele eller dele af selskabet
sælges.

Hvis derimod direktørens opgaver i frasalgssituationen
markant ændrer sig fra udover at varetage den daglige le-
delse af virksomheden til også aktivt at deltage i salgspro-
cessen, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at forsøge at
beskrive direktørens opgaver/forpligtelser nærmere i en
frasalgskontrakt.

Direktørens aktive 
medvirken til et 
frasalg

Erfaringsmæssigt medfører selskabets ønske/krav om di-
rektørens aktive medvirken til et frasalg, at direktøren me-
get aktivt skal deltage i samarbejdet med en eventuel finan-
siel virksomhed omkring gennemgangen af selskabet, ud-
budet af selskabet og ikke mindst forhandlingsfasen med
potentielle købere til selskabet.

Alt afhængig af bestyrelsens/særlige aktionærers rolle i for-
bindelse med et frasalg af virksomheden kan direktøren
være en afgørende faktor for, om en virksomhed sælges, til
hvilken pris virksomheden sælges, og ikke mindst til hvil-
ken køber virksomheden sælges.
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Således har en række direktører, der er blevet pålagt eller
har påtaget sig en aktiv rolle i frasalgsprocessen, givet ud-
tryk for, at det ikke i uvæsentligt omfang var deres ønsker
og forventninger til fremtiden, der prægede processen, her-
under fra- eller tilvalget af potentielle købere.

Loyalitetsforpligtel-
sen i ansættelses-
forholdet

Det er i den forbindelse væsentligt at have for øje, at direk-
tøren i en frasalgsproces naturligvis fortsat er bundet af lo-
yalitetsforpligtelsen i ansættelsesforholdet og dermed skal
virke for, at selskabets bestyrelses målsætning for salget
bedst muligt gennemføres.

Aktieselskabslovens 
§ 63

Det er også væsentligt at have for øje, at det følger af aktie-
selskabslovens § 63, at direktøren ikke må disponere “på en
sådan måde, at dispositionen er åbenbar egnet til at skaffe visse ak-
tionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller
selskabets bekostning.”

Direktøren, der skal medvirke til salget af hele eller dele af
selskabets aktiviteter, må således ikke særligt varetage en-
kelte aktionærers interesser frem for andre aktionærers i for-
bindelse med bortsalget, og direktøren må ikke forsøge at
pleje egne interesser ved for eksempel at udfinde potentielle
købere, der kan sikre, at direktøren kan fortsætte som admi-
nistrerende direktør i det opkøbte selskab.

Disse bemærkninger, om direktørens loyalitetspligt og pligt
til ikke utilbørligt at skaffe visse aktionærer eller andre sær-
lige fordele ved et bortsalg, kan være vanskelige at efterleve
i praksis, og der findes da også eksempler på, at bestyrelser
har fundet, at en administrerende direktør netop i en fra-
salgssituation har handlet illoyalt over for selskabet/besty-
relsen med den følge, at direktørens ansættelsesforhold er
blevet bragt til ophør.

Uanset at både direktøren og bestyrelsen må have fokus på
og forståelse for, at der i en frasalgssituation let kan opstå si-
tuationer, hvor direktørens loyalitetspligt og efterlevelsen af
denne vurderes forskelligt hos direktøren, bestyrelsen eller
hos større/mindre aktionærgrupper, vil der for en direktør
være en alvorlig ansættelsesmæssig risiko forbundet med
en frasalgssituation, idet risikoen for, at direktøren ganske
enkelt ikke “overlever” på grund af bestyrelsens mistanke
om illoyalitet mv. kan være stærkt forøget. Dette medfører
en naturlig fokus på udformningen af frasalgskontraktens
bestemmelser om ophør, vederlag i forbindelse med ophør
og eventuel konkurrencebegrænsning, jf. straks nedenfor.
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