
































































Der blev afholdt afstemning på punkterne 4, 4.1, 6.d, 6.e, 8, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 og 15.10

For de foretagne beslutninger og valg fordeler stemmerne sig på følgende måde:

§ 101 stk. 5 nr. 1 § 101 stk. 5 nr. 2 § 101 stk. 5 nr. 3
Antal aktier bag Afgivne stemmers Samlede antal Antal stemmer % Antal stemmer % Antal stemme- %

Nr. Dagsordenspunkter gyldige stemmer kapitalandel i % gyldige stemmer FOR IMOD UNDLADELSER
2. Godkendelse af årsrapport for 2019 (Annual Report 2019)                       426.087.688 49,97                        426.087.688             425.394.271 99,84%                    129.706 0,03%                          563.711 0,13%

3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport og selskabsmeddelelse af 20. april 2020                       426.087.688 49,97                        426.087.688             424.270.172 99,57%                 1.071.801 0,25%                          745.715 0,18%

4. Valg af i alt ni medlemmer til bestyrelsen                       426.087.688 49,97                        426.087.688             261.607.087 61,40%                      35.959 0,01%                   164.444.642 38,59%
4.1  Medlemmer til bestyrelsen: 

Genvalg af Lars-Erik Brenøe                       426.087.688 49,97                        426.087.688             407.864.618 99,76%                              -   0,00%                     25.411.107 4,26%
Genvalg af Karsten Dybvad                       426.087.688 49,97                        426.087.688             400.676.581 94,04%                              -   0,00%                     25.411.107 5,96%
Genvalg af Bente Avnung Landsnes                       426.087.688 49,97                        426.087.688             412.659.143 96,85%                              -   0,00%                     13.428.545 3,15%
Genvalg af Jan Thorsgaard Nielsen                       426.087.688 49,97                        426.087.688             418.989.560 98,33%                              -   0,00%                       7.098.128 1,67%
Genvalg af Christian Sagild                       426.087.688 49,97                        426.087.688             423.954.804 99,50%                              -   0,00%                       2.132.884 0,50%
Genvalg af Carol Sergeant                       426.087.688 49,97                        426.087.688             401.464.331 94,22%                              -   0,00%                     24.623.357 5,78%
Genvalg af Gerrit Zalm                       426.087.688 49,97                        426.087.688             424.165.884 99,55%                              -   0,00%                       1.921.804 0,45%
Valg af Martin Blessing                       426.087.688 49,97                        426.087.688             425.057.058 99,76%                              -   0,00%                       1.030.630 0,24%
Valg af Raija-Leena Hankonen                       426.087.688 49,97                        426.087.688             424.753.270 99,69%                              -   0,00%                       1.334.418 0,31%
Valg af Lars Wismann                       426.087.688 49,97                        426.087.688                 2.368.053 0,56%                              -   0,00%                   423.719.635 99,44%

5.  Valg af ekstern revision 
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som bankens eksterne revisor                       426.087.688 49,97                        426.087.688             424.867.376 99,71%                              -   0,00%                       1.220.312 0,29%

6.  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

6.a Forlængelse med et år af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2                       426.087.688 49,97                        426.087.688             420.496.016 98,69%                 4.731.514 1,11%                          860.158 0,21%

6.b Forlængelse med et år af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 6                       426.087.688 49,97                        426.087.688             422.592.956 99,18%                 2.779.424 0,65%                          715.308 0,17%

6.c Forhøjelse og ændring af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 6                       426.087.688 49,97                        426.087.688             422.590.938 99,18%                 2.779.663 0,65%                          717.087 0,17%

6.d Tilpasning af vedtægternes § 9, stk. 4, til selskabslovens frist for aktionærers fremsættelse af forslag                       426.046.859 49,97                        426.046.859             425.316.698 99,83%                      82.352 0,02%                          647.809 0,15%

6.e Optagelse af en bestemmelse i vedtægterne vedrørende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers)                       426.046.859 49,97                        426.046.859             423.894.957 99,49%                 1.224.274 0,29%                          927.628 0,22%

6.f Opdatering af referencer til ejerbogsføreren i vedtægterne                       426.046.859 49,97                        426.046.859             425.139.570 99,79%                      32.829 0,01%                          874.460 0,21%

7. Forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier                       426.046.859 49,97                        426.046.859             422.634.878 99,20%                 2.130.391 0,50%                       1.281.590 0,30%

8. Godkendelse af bestyrelseshonorarer                       426.044.719 49,97                        426.044.719             385.675.411 90,52%               36.966.710 8,68%                       3.402.598 0,80%

9. Justering af aflønningspolitikken                       426.044.719 49,97                        426.044.719             368.205.519 86,42%               53.720.398 12,61%                       4.118.802 0,97%

10.
Skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2020 indtil den ordinære generalforsamling i 2021                       426.044.719 49,97                        426.044.719             420.905.213 98,79%                 3.809.128 0,89%                       1.330.378 0,31%

11. Forslag fra aktionær Ole Schultz: Henstilling vedrørende bæredygtighed og ansvarlige investeringer                       426.044.719 49,97                        426.044.719                 3.725.937 0,87%             408.305.247 95,84%                     14.013.535 3,29%

12. Forslag fra aktionær Jacob Schønberg: Vedtægtsændring således at bestyrelsen fremover kan beslutte at afholde fuldt elektroniske generalforsamlinger                       426.044.719 49,97                        426.044.719                 1.003.956 0,24%             423.887.225 99,49%                       1.153.538 0,27%

13.  Forslag fra aktionær Philip C Stone: 

13.1 Bestyrelsens og direktionens aktieposter i olie-, gas-, og kulindustrien skal afvikles                       426.044.719 49,97                        426.044.719                    704.476 0,17%             423.545.812 99,41%                       1.794.431 0,42%

13.2 
Investeringer i olie, gas, og kul skal ophøre                       426.044.719 49,97                        426.044.719                 2.568.459 0,60%         409.409.571     96,10%                     14.066.689 3,30%

13.3
Investerings- og lånepolitik i overensstemmelse med ”EIB ENERGY LENDING POLICY”                       426.044.719 49,97                        426.044.719                 2.116.803 0,50%         421.597.502     98,96%                       2.330.414 0,55%

13.4 Mistillid til bestyrelsesformand og CEO                       426.044.719 49,97                        426.044.719                    688.723 0,16%             424.385.371 99,61%                          970.625 0,23%

14.  Forslag fra aktionær Gunnar Mikkelsen: 

14.1 Søgsmål mod revision                       426.044.719 49,97                        426.044.719                    938.966 0,22%             424.307.128 99,59%                          798.625 0,19%

14.2 Søgsmål mod tidligere ledelse                       426.044.719 49,97                        426.044.719                    958.296 0,22%         424.095.969     99,54%                          990.454 0,23%

14.3 Forum for aktionærsøgsmål mod revisorer                       426.044.719 49,97                        426.044.719                    473.125 0,11%         424.282.237     99,59%                       1.289.357 0,30%

15.  Forslag fra aktionær Wismann Property Consult A/S: 

15.1 Fastsættelse af bidrags- og rentesatser                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    297.680 0,07%         424.834.824     99,72%                          904.147 0,21%

15.2
Oplysninger vedrørende vurderinger og beregninger                           426.036.651 49,97                        426.036.651                    378.158 0,09%         424.752.761     99,70%                          905.732 0,21%

15.3 Ophør af rådgivning til erhvervskunder inden for ejendomslån                       426.036.651 49,97                        426.036.651                      43.554 0,01%         423.961.700     99,51%                       2.031.397 0,48%

15.4 Bekræft modtagelse af henvendelser                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    469.362 0,11%         424.288.953     99,59%                       1.278.336 0,30%

15.5 Respondent på henvendelser                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    126.218 0,03%         424.385.342     99,61%                       1.525.091 0,36%

15.6 Svarfrist på henvendelser                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    319.626 0,08%         424.359.167     99,61%                       1.357.858 0,32%

15.7
Referat af den ordinære generalforsamling                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    626.084 0,15%         424.374.532     99,61%                       1.036.035 0,24%

15.8 Brug af forskerskatteordningen                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    614.304 0,14%         424.586.777     99,66%                          835.570 0,20%

15.9 Reduktion af skattesats under forskerskatteordningen                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    108.345 0,03%         424.436.899     99,62%                       1.491.407 0,35%

15.10 Ingen forhøjelse af bestyrelsens aflønning                       426.036.651 49,97                        426.036.651                    944.127 0,22%         424.094.244     99,54%                          998.280 0,23%

16. Bemyndigelse til dirigenten                       426.036.651 49,97                        426.036.651             424.311.605 99,60%                501.346     0,12%                       1.223.700 0,29%

VP INVESTOR SERVICES
WEIDEKAMPSGADE 14
DK-2300 COPENHAGEN
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E-mail: VPINVESTOR@VP.DK

Web:  VP.DK

********  § 101 stk. 5 nr. 4  ******** § 101 stk. 5 nr. 5

Oversigt over stemmefordelinger ved beslutninger og valg truffet på Danske Banks ordinære generalforsamling den 9. juni 2020

Punkterne 2, 3, 4, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 og 16 er beslutningspunkter
Punkterne 4.1 og 5 er kandidatvalg.

Ved kandidatvalget i punkt 5 var der på valgtidspunktet ikke flere kandidater end der skulle vælges, og den opstillede kandidat blev valgt ved fredsvalg. Af skemaet fremgår de stemmer, der på forhånd var afgivet på  kandidaten via brevstemmer og fuldmagter. De i salen repræsenterede stemmer er talt med 
i "Antal stemmer FOR" på kandidaten.

Beslutningerne i punkterne 2, 3, 5, 6.a, 6.b, 6.c, 6.f, 7, 9 og 16 blev truffet uden afstemning. De i salen repræsenterede stemmer er talt med i "Antal stemmer FOR", svarende til bestyrelsens anbefaling på punkterne.
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Bilag 2 

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019  

 
Kære aktionærer  

Endnu engang velkommen til Danske Banks generalforsamling 2020.   

 

Selvom situationen er ekstraordinær, så er det vores årlige, ordinære generalforsamling.   

Vi er samlet – fysisk og digitalt - for at gennemgå året, der er gået og for at vælge medlemmer til bankens 

bestyrelse. Vi er også samlet for at diskutere og stemme om en række forslag, der har betydning for banken.   

Jeg vil i min beretning gennemgå bestyrelsens arbejde det seneste år, og jeg vil kort gennemgå bankens 

resultater og de enkelte forretningsenheder.   

Min beretning handler om 2019.   

Men sidste år er længe siden, som man siger. Vi er vi nu næsten halvvejs inde i 2020, og vores verden er vendt 

på hovedet. Det er ikke længere muligt at se tilbage på 2019 uden at se det i lyset af de exceptionelle tilstande, 

som COVID-19 krisen har forårsaget.   

Allerede sidst i februar indførte vi i banken restriktioner i forhold til rejseaktivitet for at beskytte medarbejdere 

og kunder og begrænse smittespredning. Og fra få dage efter statsministerens skelsættende pressemøde den 11. 

marts og indtil for nyligt har vi drevet vores forretning og serviceret og rådgivet vores kunder med mere end 

19.000 medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra.   

Vi har haft tre klare prioriteter: at værne om vores medarbejderes og kunders sundhed og sikkerhed, at hjælpe 

vores kunder finansielt og at bidrage til opretholdelse af en velfungerende finansiel infrastruktur.   

Jeg vil gerne starte med at takke samtlige medarbejdere i Danske Bank for den fantastiske og ekstraordinære 

indsats, de hver især har leveret de seneste måneder.   

Nedlukningen af samfundet har i sagens natur ramt mange af vores kunder hårdt og skabt stor usikkerhed. Fra 

den ene dag til den anden har der været et stærkt øget behov for at komme i kontakt med os og drøfte løsninger 

og muligheder, og fra improviserede kontorpladser i køkkener, dagligstuer eller børneværelser har Danske 

Banks medarbejdere besvaret alle henvendelser og tilbudt rådgivning, lån, betalingshenstand eller andre 

løsninger.   

Vi har de seneste måneder kunnet imødekomme ni ud af 10 af alle henvendelser om hjælp fra kunder.     

Vi har stillet mere end 90 milliarder kroner til rådighed i likviditet for corona-ramte virksomheder, og vi har i 

første kvartal hjulpet kunder med at rejse mere end 500 milliarder kroner i kapital på de finansielle markeder. Vi 

har rakt aktivt ud til kunder med tilbud om hjælp og rådgivning.   

Og vi har fremrykket vores egne betalinger til bankens leverandører for at forbedre deres likviditet.   

Og midt i denne ekstraordinære og meget pressede situation er tilfredsheden blandt privatkunder steget.   

--  

Krisen har gjort det tydeligt for os alle, hvorfor vi er her.   

Vi spiller en vigtig rolle for vores kunder og for den finansielle infrastruktur i de nordiske samfund. Og vi er her 

for at løse en opgave. For at bidrage til vækst og velstand i Danmark og i Norden ved at skabe muligheder for 

vores kunder, og for at agere som et anker, der skaber tryghed og kontinuitet, når konjunkturerne vender eller 

kriser melder sig.    

Vi spiller en afgørende rolle, og vi gør en forskel.    
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Det er lige nu meget tydeligt for både kunder og medarbejdere. Og det er vores opgave og vores forpligtigelse, 

at det også fremover skal være tydeligt. At vi betyder noget. At vi gør en forskel.   

--  

Da jeg blev valgt som formand i december 2018, sagde jeg, at tillid er en forudsætning for, at vi kan drive vores 

forretning. Og at jeg så det som min vigtigste opgave at genoprette tilliden til banken.    

Tillid er kernen i al bankdrift. Helt bogstaveligt. Ordet kredit kommer af latin og betyder tillid.   

Men når tilliden først forsvinder, tager det lang tid at vinde den tilbage.   

Jeg er tit blevet spurgt, hvornår det vil ske, og hver gang har jeg svaret, at det vil være tilfældet den dag, det 

spørgsmål ikke længere bliver stillet.   

Der er vi bestemt ikke endnu. Men det går fremad.  

---  

Danske Bank har et stærkt udgangspunkt, og vi har stor betydning for de mange kunder, vi servicerer hver dag – 

privatkunder såvel som offentlige og private virksomheder. Og vi har stor betydning for de samfund, vi er en del 

af.  

Men vi har stadig en række udfordringer, som stiller banken i en krævende situation, og som skygger for den 

vigtige rolle, som Danske Bank spiller i Danmark og i de nordiske lande.   

Det seneste år har alle medarbejdere i Danske Bank, direktionen, den øvrige bestyrelse og jeg selv arbejdet for 

at gøre 2019 til det vendepunkt, som jeg stillede jer i udsigt på generalforsamlingen sidste år.   

Sidste år var I selv med til at sammensætte en ny bestyrelse, og vi har i dag indstillet kandidater til valg, som vil 

gøre bestyrelsen endnu stærkere. Vi har fået en ny administrerende direktør med international erfaring, og vi har 

sammensat en direktion med netop de kompetencer, banken har brug for, herunder tre nye direktører: Stephan 

Engels og Frans Woelders, som tiltrådte i april og i marts som henholdsvis finansdirektør og driftsdirektør. Og 

Berit Behring, som tiltrådte i september sidste år som vores nye direktør for Wealth Management og øverst 

ansvarlige for bæredygtighed. Vi har også ansat Karsten Breum som ny HR-direktør.   

Og sammen har vi formuleret en ambition med konkrete mål for, hvordan vi skal blive en bedre bank for alle, 

der har en interesse i os. En bedre bank for medarbejdere, for kunder, samfund og for jer aktionærer.   

Nu handler det om – skridt for skridt og dag for dag – at forvandle ambitioner til virkelighed gennem konkrete 

handlinger. Det vil tage tid. Men det er et arbejde, der allerede er i gang.   

--   

Jeg sagde sidste år, at nye alvorlige sager kan opstå. Det kan vi ikke udstede garantier imod. Men jeg stillede jer 

i udsigt, at sådanne sager vil blive håndteret omgående, hvis eller når de opstår.   

Flexinvest Fri er en sådan sag. Kort fortalt går den ud på, at kunder i en periode fra 2017 til slutningen af 2018 

er blevet tilbudt produkter, hvor vi ikke har oplyst, at gebyret var sat så højt, at det forventede afkast var 

negativt. Og vi har derfor ikke handlet i disse kunders bedste interesse.   

Sagen har haft konsekvenser på direktionsniveau, og vi har været i direkte dialog med alle berørte kunder for at 

gøre det klart, at vi har handlet forkert, og at de som kunder kan se frem til kompensation. I dag har næsten alle 

berørte kunder modtaget kompensation eller har fået en opgørelse over, hvor meget de vil blive kompenseret.  

Og hvis jeg skal sige lige så kort, hvad vi som bank mener om den sag, kan jeg nøjes med at sige, at det der 

skete, er uacceptabelt og uforeneligt med de værdier, vi skal basere vores forretning på.   

---    

Hvidvasksagen er fortsat i fokus.   
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Vi forventer at have afsluttet vores interne undersøgelse af sagen ved årets udgang, og vi samarbejder fortsat 

med myndigheder i Estland, Danmark, Frankrig og USA.    

Som man også kan læse i vores regnskab, har både tidligere og nuværende aktionærer rejst en række civilretlige 

søgsmål, hvor Danske Bank stævnes for at have overtrådt reglerne om forebyggelse af hvidvask og for ikke at 

have oplyst markederne rettidigt om overtrædelsen.   

Jeg kan sige det kort og entydigt: Det er krav, som Danske Bank forsvarer sig mod.   

Det er ikke nogen hemmelighed, at det estiske finanstilsyn sidste år bad os om at stoppe med at drive bank i 

Estland.  Og vi besluttede selv at afvikle vores resterende aktiviteter i Letland, Litauen og Rusland, så vi derfor 

ikke længere har forretningsmæssige aktiviteter i hverken de tre baltiske lande eller i Rusland – bortset fra vores 

administrationscenter i Litauen, som fortsætter uændret.   

Samtidig med at vi arbejder på at få fuldt overblik over, hvad der er sket, har vi også et stærkt fremadrettet 

fokus, der handler om at sikre os og det finansielle system imod hvidvask og anden finansiel kriminalitet.   

Vi har særligt det seneste år investeret meget for at styrke vores kontrol- og forsvarssystemer og for at ansætte 

de rette mennesker med de rette kompetencer og erfaringer. Og det fortsætter vi med.   

Vores Chief Compliance Officer, som har ansvar for hvidvask-bekæmpelse og compliance, er en del af 

direktionen, og godt hver tiende ansatte i Danske Bank – har nu hvidvaskbekæmpelse og compliance som deres 

primære arbejdsområde.  Ledende medarbejdere og alle direktionsmedlemmer bliver fremover målt og bedømt 

på baggrund af fastlagte parametre for compliance.     

--  

Som led i vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og finansiel kriminalitet har vi rekrutteret internationalt for 

at sikre os medarbejdere med de rette kompetencer og erfaringer.   

Men efterlevelse af regler – som er det, compliance betyder på dansk – kan naturligvis ikke uddelegeres til 

særlige medarbejdere. Det er et anliggende for alle medarbejdere.   

Danske Bank drives af fremragende og engagerede medarbejdere, der går på arbejde hver dag for at gøre en 

positiv forskel for bankens kunder. Og det er ledelsens ansvar at støtte medarbejderne i deres arbejde og at være 

bannerfører for en kultur, hvor ingen er i tvivl om, hvilke mål og hvilke værdier vi styrer efter.   

Det er samtidig ledelsens ansvar at fremme en sund virksomhedskultur, hvor der tales åbent om problemer, og 

hvor alle medarbejdere føler sig ikke alene trygge men også tilskyndede til at melde tilbage, hvis de oplever 

adfærd eller forhold, der er enten mistænkelige eller uhensigtsmæssige.   

Danske Banks adfærdsprincipper – eller vores Code of Conduct – angiver de retningslinjer og forventninger til 

ledelsens og medarbejdernes adfærd, som skal sikre en sund  

virksomhedskultur, hvor alle i banken orienterer sig mod at gøre de rette forretninger med de rette kunder – på 

en måde, der skaber langsigtet værdi for alle bankens interessenter. Men retningslinjer har alene værdi, hvis de 

afspejles i konkrete handlinger og tiltag fra den øverste ledelse.  

--  

En virksomhed, hvor medarbejdere deler deres bekymringer og føler sig trygge ved at gøre indsigelser eller at 

komme med forslag til forandringer, er også en virksomhed, der aktivt arbejder for at anerkende og fremme 

forskellighed og mangfoldighed. Dels i form af kompetencer og erfaringer og dels i form af perspektiver og 

meninger.   

En del af dette arbejde består naturligvis i at sikre, at vi som virksomhed reelt tilbyder lige muligheder for mænd 

og kvinder, ikke bare i teorien men også i praksis – og at vi dermed sikrer, at vi er i stand til at tiltrække og få 

gavn af al det talent, der findes. Danske Bank har i dag omtrent lige mange mandlige og kvindelige 

medarbejdere, men vores kvindelige medarbejdere er underrepræsenteret i de øverste ledelseslag. Det vil vi gøre 

noget ved.   
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Vi har derfor sat et konkret mål om at øge andelen af kvinder i højere lederstillinger fra 23 procent i dag til 35 

procent i 2023. Det mål er ikke ambitiøst i sig selv, men det er et ambitiøst skridt på vejen. Med det nuværende 

rekrutteringsmønster vil det indebære, at mere end halvdelen af alle ny-ansættelser til lederstillinger på dette 

niveau de næste tre år skal besættes af kvindelige medarbejdere.  

--  

Når vi som en dansk-funderet bank i dag har en hollandsk administrerende direktør, en fransk direktør for 

compliance og en finansdirektør, der er tysk, kan man også se det som et udtryk for mangfoldighed.   

Men man kan så spørge, om Danske Bank risikerer at blive en bank, der ikke længere forstår de samfund, den er 

en del af, og den særlige rolle, vi forventes at spille, når så mange direktører er rekrutteret uden for Norden?  

Og mit svar på spørgsmålet er, at bestyrelsen er meget bevidst om det forhold, og at vi er opmærksomme på at 

sammensætte en balanceret direktion, hvori der også indgår danskere, ligesom der er flere danskere i 

bestyrelsen, herunder to i formandskabet.    

At have et udsyn, der er både dansk og internationalt, er afgørende for at kunne servicere vores globale kunder, 

der har base i Danmark eller i Norden, men som har forretninger over hele verden.    

Jeg vil i den forbindelse gerne rose vores nye administrerende direktør, Chris Vogelzang, for sin åbne og direkte 

kommunikation med kunder, medarbejdere, aktionærer og øvrige interessenter, der har givet ham et godt indblik 

i den rolle, vi har, og de forventninger I og vores øvrige interessenter har til os.     

Finansielt var 2019 et år præget af vanskelige markedsvilkår – i hvert fald set med datidens øjne.   

Året endte med et overskud på 15,1 mia. og en egenkapitalforrentning på 9,6 procent. Ved første øjekast et pænt 

resultat på linje med 2018, men ser vi bort fra en række engangsforhold, som påvirkede resultatet positivt, var 

det ikke tilfredsstillende.   

De samlede indtægter steg ganske vist med en enkelt procent i forhold til 2018 – hovedsageligt på grund af en 

stigning i gebyrindtægter, handelsindtægter og øvrige indtægter fra henholdsvis konverteringsaktivitet i 

Danmark, salg af LR Realkredit A/S og salg af Danica Pension i Sverige.    

Selvom udlånet voksede i 2019, faldt nettorenteindtægterne 7 procent. Det skyldtes forøget pres på vores 

rentemarginaler i Sverige og Norge og markant højere renteudgifter og øgede fundingomkostninger, primært på 

grund af nye krav fra myndighederne.  

 Omkostningerne var på 27,5 mia. kr., hvilket er 10 procent højere end i 2018. Og det på trods af, at vi i 2018 

afsatte 1,5 mia. kr. til donationen til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Ser vi bort fra donationen, steg 

omkostningerne 17 procent. Stigningen skyldtes i høj grad øgede omkostninger til compliance og bekæmpelse 

af hvidvask, ligesom vi fortsat havde omkostninger i forbindelse med Estlandssagen.  

I 2019 steg nedskrivningerne på udlån til 1,5 mia. kr. modsat de seneste år, hvor vi har kunnet føre penge 

tilbage. Vi lykkedes dog med at fastholde en stærk kreditkvalitet både i Danmark og de andre nordiske lande – 

blandt andet på grund af stabile makroøkonomiske vilkår.   

-- 

Ser vi på resultaterne i de enkelte forretningsenheder, er det tydeligt at se, at også de er under pres.    

I Banking DK faldt resultat før skat med 20 procent. Det skyldes blandt andet højere omkostninger til 

compliance, og at vi ikke kunne tilbageføre lige så store beløb fra hensættelser som i 2018. Til gengæld var 

resultatet positivt påvirket af den  

konverteringsbølge, vi så i 2019. Rigtig mange danskere benyttede sig af de historisk lave renter til omlægge 

deres realkreditlån og fik på den måde en rentebesparelse på i alt 2,1 mia. kr.   

I Banking Nordic, der samler vores aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, faldt resultat før skat med 35 

procent. Også her havde renteniveauet en finger med i spillet, da nettorenteindtægterne faldt som følge af lavere 
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rentemarginaler. Samtidig steg omkostningerne på grund af investeringer i compliance, og resultatet blev også 

negativt påvirket af højere nedskrivninger.   

På trods af positive takter mod slutningen af året var 2019 som helhed et udfordrende år for Corporates & 

Institutions. Resultatet faldt 61 procent i forhold til 2018, hvilket især skyldtes højere nedskrivninger på udlån, 

nedskrivninger på goodwill, lave handelsindtægter og stigende omkostninger.  

I Wealth Management steg resultatet 39 procent, hvilket primært skyldtes, at vi i 2019 solgte Danica Pension i 

Sverige for 1,3 mia. kr. Resultatet var desuden positivt påvirket af bedre vilkår på aktiemarkederne, mens en 

nedskrivning på goodwill, faldende renter og kompensation til FlexInvest Fri-kunder trak i negativ retning.  

I Nordirland steg resultatet 6 procent og var positivt påvirket af et fald i nedskrivninger. På trods af fortsat 

usikkerhed omkring Brexit så vi en fortsat stigning i både indlån og udlån, og generelt er der god kundeaktivitet 

i vores nordirske forretning.  

Gennem året har vi set god kundeaktivitet på alle vores markeder, hvilket den høje lånkonverteringsaktivitet i 

Danmark var et godt eksempel på. Og på de fleste nordiske markeder var der fortsat god vækst i udlånet til både 

privat- og erhvervskunder, blandt andet som et resultat af vores partnerskabsaftaler, der også stod for en stor del 

af kundetilgangen og generelt var en væsentlig drivkraft.   

Vi har gennem flere år arbejdet målrettet på at forbedre kundetilfredsheden på alle vores markeder, og selvom vi 

på nuværende tidspunkt ikke lever op til vores mål om at ligge i top 2, har vi set fremskridt på flere markeder i 

løbet af 2019.   

Det gælder blandt andet i Danmark, hvor tilfredsheden blandt både privat- og erhvervskunder steg, selvom der 

desværre stadig er et stykke vej, før vi når vores mål.   

I Sverige, Norge og Finland var især tilfredsheden blandt erhvervskunderne høj, og vi nåede vores mål om at 

ligge i top 2, mens billedet er mere blandet, når det gælder privatkunderne på de nordiske markeder.   

-- 

En vigtig del af det at drive en sund og solid bank er at sikre, at banken har en god kapitalposition og et 

tilstrækkeligt kapitalniveau til modstå selv store tilbageslag i økonomien uden at overskride de kapitalkrav, som 

myndighederne har pålagt os.  

Sammenlignet med 2018 er både bankens solvensprocent og egentlige kernekapitalprocent steget. Og med en 

solvensprocent på 22,7 procent og en egentlig kernekapitalprocent på 17,3 procent lever vi til fulde op til både 

vores egne målsætninger og myndighedernes kapitalkrav.   

Vi havde derfor oprindeligt indstillet til en udbyttebetaling på 8,5 kr. pr. aktie svarende til 49 procent af årets 

resultat - i overensstemmelse med vores ambition om at udbetale mellem 4060 procent af årets resultat i udbytte.    

I lyset af den uforudsete COVID-19 situation og de uforudsigelig konsekvenser af krisen, har vi imidlertid 

fundet det rigtigt at anbefale, at udbyttebetaling for 2019 suspenderes.   

Det har styrket vores kapitalposition og forbedret vores evne til at hjælpe vores kunder gennem denne 

vanskelige situation. Som jeg var inde på i min indledning: Det er det, der er vores opgave, og som er vores 

grundlæggende eksistensberettigelse som bank. At kunne hjælpe vores kunder – både i dag og i morgen.    

-- 

Den ekstraordinære makroøkonomiske usikkerhed omkring COVID-19 situationen betød også, at vi i marts 

suspenderende vores daværende forventninger til årets resultat.   

Selvom usikkerheden fortsat er stor, har vi i forbindelse med regnskabet for første kvartal offentliggjort en 

målsætning om et overskud på mindst 3 milliarder kroner i år. Denne målsætning er baseret på den nuværende 

situation og den forventede påvirkning af vores forretning for resten af året.   

Vi fastholder vores ambition om at levere en egenkapitalforrentning på 9-10 procent i 2023.   
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COVID-19 situationen ændrer heller ikke på vores strategi om at blive en bedre bank for alle interessenter.   

Bankens ledelse lancerede i efteråret en række ambitiøse målsætninger samt en omfattende plan med en lang 

række konkrete initiativer, der over de næste år skal gøre Danske Bank til en endnu bedre bank for alle 

interessenter og forbedre vores finansielle resultater.  

Vi har en ambition om at have den højeste eller næsthøjeste kundetilfredshed i sektoren, vi skal score højt på 

medarbejderengagement, vi skal drive en bæredygtig forretning, der leverer værdi for samfundet, og så har vi en 

målsætning om at levere et afkast til jer, aktionærer på 9-10%.    

Vi vil investere i at forsimple og digitalisere vores forretning for at kunne tilbyde kunder bedre rådgivning og 

hurtigere løsninger. Om noget har erfaringerne de seneste måneder blot understreget potentialet ved en mere 

digital og omstillingsparat forretning.   

Vi skal fortsat investere i at sikre, at vi har de rette kompetencer i banken, vi skal fortsætte vores investeringer i 

compliance, og vi skal også fortsætte vores arbejde for en grøn omstilling gennem investeringer og udlån, som 

er der, vi som bank har den største påvirkningskraft i forhold til bæredygtig omstilling.   

Men vi skal også se på bankens omkostninger med et nyt, kritisk blik, og i takt med at vi investerer i at udvikle 

en mere simpel og digital forretning, er der ingen tvivl om, at vi på sigt også vil have brug for færre 

medarbejdere.    

Bestyrelsen har i 2019 arbejdet for at sikre bankens fundament og skabe gode rammer for bankens fortsatte 

udvikling på kort og på lang sigt på tværs af en lang række områder. Vi har haft et særligt fokus på at håndtere 

hvidvasksagen og de mange problemstillinger, der følger med den, i dialog med de myndigheder, der 

undersøger sagen.  

Mere faktuelt har bestyrelsen holdt 26 møder, og bestyrelsens fem udvalg har holdt 36 møder. Desuden har 

bestyrelsen mellem møderne løbende skullet forberede og behandle en lang række forhold blandt andet løbende 

kreditansøgninger. Bestyrelsens formand og formændene for Revisionsudvalget, Risikoudvalget og Conduct & 

Compliance-udvalget mødes derudover hver især med Finanstilsynet, som led i det skærpede tilsyn med de 

såkaldt systemisk vigtige banker i Danmark. Og så har bestyrelsen desuden besøgt udvalgte afdelinger i 

Danmark og holdt et 2-dages strategiseminar.  

Kravene til bestyrelsens arbejde er skærpede, og arbejdet er i dag betydeligt mere omfattende, og det betyder, at 

puljen af kandidater, der har de rette kompetencer og som har mod på og tid til at påtage sig opgaven, er 

tilsvarende mindre. Og det forhold er vi nødt til at adressere ved at ændre på bestyrelsens honorering, som jeg 

vil vende tilbage til under punkt 8 og 9.   

Bestyrelsen nedsatte efter generalforsamlingen sidste år et nyt udvalg, Conduct & Compliance-udvalget. Dette 

udvalg forbereder bestyrelsens arbejde med compliance, adfærd og omdømmerisiko samt forebyggelse af 

økonomisk kriminalitet. Og det har været væsentlige emner i 2019, ikke bare for compliance-udvalget men for 

hele bestyrelsen.   

Bestyrelsen har som allerede nævnt også implementeret den nye regulering om Sund virksomhedskultur i 

bankens adfærdspolitik, der bl.a. søger at sikre og fremme åben kommunikation og en konstruktiv og kritisk 

holdning blandt medarbejderne med henblik på at sikre overholdelse af lovgivningen, herunder forhindre at vi 

bliver misbrugt til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet. Conduct & Compliance-udvalget gennemgår 

løbende den rapportering, som bestyrelsen modtager for at sikre efterlevelse af politikken på dette område.  

Bestyrelsen har som vanligt gennemført den årlig evaluering af blandt andet bestyrelsens sammensætning, 

arbejdet i bestyrelsesudvalgene, udvalgsstrukturen, samarbejdet med direktionen og bestyrelsesformandens 

ledelse. Evalueringen blev udført i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, og alle medlemmer af både 

bestyrelsen og direktionen har besvaret omfattende spørgeskemaer. Resultaterne og konklusionerne af 

evalueringen blev drøftet indgående af bestyrelsen.  

Formålet med evalueringen er at sikre at bestyrelsens sammensætning og de enkelte medlemmers særlige 

kompetencer gør det muligt for bestyrelsen at varetage sine opgaver. Bestyrelsen fungerer som et kollegialt 

organ, og bestyrelsens kollektive kompetencer og erfaringer vurderes som summen af de individuelle 

bestyrelsesmedlemmers kompetencer og erfaring.  
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Resultaterne af evalueringen for 2019 var generelt positive. Men der var naturligvis også områder, hvor der var 

mulighed for forbedring. Det arbejder vi med her i 2020.   

På sidste års ordinære generalforsamling havde Jan Thorsgaard Nielsen og jeg kun været i bankens bestyrelse i 

lidt mere end tre måneder, og på samme generalforsamling udtrådte tre af bestyrelsens medlemmer - Ingrid 

Bonde, Hilde Tonne og Rolv Erik Ryssdal, mens tre nye - Bente Avnung Landsnes, Christian Sagild og Gerrit 

Zalm - tiltrådte.   

Udskiftningen er sket på en baggrund, I alle kender til, og bestyrelsen har selvfølgelig været opmærksom på de 

udfordringer - men også fordele - som følger med så stor en udskiftning.   

Bestyrelsen foreslår valg af i alt ni bestyrelsesmedlemmer ved genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer og nyvalg 

af Martin Blessing og Raija-Leena Hankonen, hvilket jeg vender tilbage til under dagsordenens punkt 4. De 

medarbejdervalgte medlemmer blev valgt i 2018 og sidder på et fireårigt mandat frem til generalforsamlingen i 

2022 og fortsætter således uændret.  

Vi er i bestyrelsen opmærksomme på at samle de rigtige kompetencer, at tilstræbe at have repræsentanter fra de 

lande, som banken opererer i, og at have en ligelig balance mellem mænd og kvinder. Det var jeg også inde på 

sidste år. Vi er ikke kommet i mål.  Men vi er kommet et skridt på vejen med en kvindelig kandidat fra Finland, 

og vi har nu rettet fokus mod Sverige.   

I årets løb er der også sket mange ændringer i direktionen. I alt fem tidligere bankdirektører har forladt banken i 

årets løb. Det gælder Henriette Fenger Ellekrog, Jesper Nielsen, Christian Baltzer, Jim Ditmore og Fredrik 

Gjessing Vinten.   

I forbindelse med organisationsændringen i september 2019 blev Berit Behring udnævnt til bankdirektør for 

Wealth Management. Stephan Engels tiltrådte som ny CFO i april, og Frans Woelders tiltrådte som COO i 

marts. Til gengæld har Jacob Aarup-Andersen, der var udnævnt til bankdirektør for de danske aktiviteter – 

Banking DK, valgt at fratræde til fordel for et job i ISS. Ansvaret for Banking DK varetages midlertidigt af 

Glenn Söderholm, der er bankdirektør for vores forretning i Norge, Sverige og Finland.   

Det er mange forandringer på direktionsniveau på et år, og vi er ikke helt i mål endnu. Med Jacob Aarup-

Andersens afgang skal vi have udnævnt en ny bankdirektør for den danske del af vores forretning. Men vi har et 

stærkt ledelsesteam i Banking DK og en stærk direktion, der er klar til at tage fat i de mange opgaver, som 

ligger forude.  

--  

Bankens aflønningspolitik er godkendt af generalforsamlingen senest i marts 2019, og den udgør rammen for 

aflønning generelt og incitamentsaflønning specifikt. Aflønningspolitikken gælder for alle medarbejdere i 

koncernen og indeholder desuden specifikke regler for aflønning af direktionen.   

Intern revision gennemfører årligt en revision, som har til formål at efterprøve, om banken har processer og 

tilstrækkelige kontroller, der sikrer, at aflønningspolitikken efterleves.  

Konklusionerne fra revisionen rapporteres til bestyrelsens vederlagsudvalg.  

Direktionens lønninger blev i 2019 reguleret for at sikre, at banken er i stand til at tiltrække og fastholde 

direktionsmedlemmer ikke kun fra Norden men også fra det øvrige Europa. Det er overordnet bestyrelsens 

vurdering, at direktionens aflønning er vel balanceret.  

I forhold til bonus for 2019 har bestyrelsen gennemført den sædvanlige evaluering af de enkelte 

direktionsmedlemmers performance i 2019 og har på denne baggrund opgjort bonus for 2019. Det gælder både 

nuværende og fratrådte medlemmer i overensstemmelse med deres kontraktvilkår.     

Til næste år kan Danske Bank fejre 150 års jubilæum.    
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Igennem vores historie har vores kerneforretning været at forvandle kortsigtede indlån til langsigtede udlån. At 

skabe balance mellem kortsigtede og langsigtede hensyn.   

Den balance bunder dybest set i, at vi skal levere værdi i dag og i morgen – for nuværende og for kommende 

interessenter.   

Vi driver en kommerciel forretning. Vi skal skabe værdi, og vi skal gøre det ved at drive en god og sund 

forretning, der skaber et overskud for alle, der har en interesse i os.   

Det kan vi kun lykkes med, hvis vi sikrer en balance, hvor vi tjener alle interessenter.   

Det handler ikke om, at flere skal dele det samme overskud. Det handler tværtimod om at skabe det størst 

mulige overskud og den størst mulige værdi, hvor der bliver optimeret – ikke kun på den korte, men også på den 

lange bane.   

Det er den balance, bankens nye ledelse styrer efter, og som betyder, at vi skridt for skridt er på vej mod at blive 

en bedre bank for kunder, medarbejdere, de samfund, vi er en del af og dermed ikke mindst jer aktionærer.   

Vi fik i 2019 en ny, stærk ledelse på plads, og vi har indstillet kandidater til valg, der kan styrke bestyrelsen 

yderligere. Og vi har fremlagt forslag for at sikre, at vi kan fastholde disse kandidater og tiltrække nye 

kandidater i fremtiden.   

Og først og fremmest har vi mere end 22.000 dygtige og dedikerede medarbejdere.   

Siden jeg tiltrådte som formand har jeg haft fast kontor i banken. Jeg møder medarbejdere, og jeg møder ofte 

kunder, som fortæller om deres forhold til banken og til deres personlige rådgiver. Og det gælder både private 

og erhvervskunder.   

Og hvis der er én ting, der går igen i alt, hvad jeg hører og selv oplever, så er det, at Danske Bank har 

medarbejdere, der gør en forskel, og som bankens kunder sætter meget højt. Selv når tilliden til banken har 

været på sit laveste, har den personlige tillid og tilfredshed med kundernes egne rådgivere været i top.   

Takket være medarbejdernes fremragende og vedholdende indsats var vi i banken i stand til at gøre 2019 til et 

år, der peger i rette retning. Imod en bank, der leverer højere langsigtet værdi for alle interessenter. Og imod den 

bank vi historisk har været. En bank, som medarbejdere, kunder, aktionærer og alle øvrige interessenter har 

været stolte af at være en del af og stolte af at være fælles om.   

Og det er den stolthed, vi skal have tilbage - Danske Bank, som en excellent og stærk bank, som driver en sund 

og profitabel forretning. Det er vores opgave. Og den vil vi lykkes med.   

Tak for ordet.   
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