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Erhvervsdrivende fonde (1.300 i alt) 

Fonde 
1850 -1999 
 
 
 
 
 
 
 

Sikrer at vigtig viden, 
teknologi, produktion 
og talentfuld 
arbejdskraft bliver ved 
med at bidrage til 
udvikling af det danske 
samfund. 

De første 
erhversdrivende 
fonde etableres i 
Danmark 

Nordisk 
Insulinlaboratorium/ 
Nordisk Insulinfond 
 

Novo Industri 
Novos fond 

3 fonde fusioneres 
og Novozymes 
børsnoteres 

~ 1850 1888 1924-25 1947 1951 1965 1989 og 99 

Vedtægter har både 
erhvervs- og 
uddelingsformål 

Kontrollerende 
ejerskab i 
virksomheder 

Giver en unik mulighed 
for at bevare succesfulde 
virksomheder i landet 

‘A-aktier har 10 
gange 
stemmevægt 

Et kendetegn ved 
Danmark 

Formål 
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100% ownership 

NOVO GROUP INVESTMENTS 

27.5% AKTIER 

74.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

25.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

70.7% STEMMER 

Ca. 80 selskaber  
med 10%-100%  

ejerskab 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelser 

Direktioner 

I Novo Nordisk 

Fonden koncernen 

indgår både fonden 

og en række 

selskaber 
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100% ownership 

NOVO GROUP INVESTMENTS 

Novo Nordisk 

Fonden selv er en 

betydende 

aktionær. 

Ingen ejer fonden. 

Erhvervsstyrelsen 

har tilsynsmyndig-

heden. 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelser 

Direktioner 

Ca. 80 selskaber  
med 10%-100%  

ejerskab 27.5% AKTIER 

74.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

25.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

70.7% STEMMER 
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NOVO GROUP INVESTMENTS 

Uddelinger 

• Strategiske 

• Åben konkurrence 

• Steno Diabetes Centre 

• Sociale og humanitære 

Kommercielle ansvar 

og aktiviteter 

Bestyrelsen må 

konstatere/definere, 

hvad er det for en 

type virksomhed, 

som man leder  

Ca. 80 selskaber  
med 10%-100%  

ejerskab 

Uddelegeret 

27.5% AKTIER 

74.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

25.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

70.7% STEMMER 
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Vedtægtsvalgte medlemmer 

• 6-12 medlemmer – i øjeblikket 7 vedtægtsvalgte 

• 2 skal have videnskablig indsigt (lægelig) 

• Selvsupplerende 

• Valgperiode: 1 år, max 12 år – indtil det fyldte 70. år 

• Formand og næstformand bør også være medlemmer af 

bestyrelsen i Novo Holdings A/S 

• Mål før 2019: At have mindst et dansk og et ikke-dansk medlem og 

mindst to af hvert køn 

Medarbejderrepræsentanter (Novo Gruppen) 

• Halvdelen af de vedtægtsvalgte 

• Valgperiode: 4 år, intet maksimum – indtil 

det fyldte 70. år  

• 2 fra Novo Nordisk og 1 fra Novozymes 

• Samme rettigheder, forpligtelser og ansvar 

• governance (undtagen valg af andre 

bestyrelsesmedlemmer) 

• erhvervsformål (ikke i relation til 

uddelingsformål)  

Lovgivningen og vedtægterne stiller krav til bestyrelsens sammensætning 
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Vedtægtsvalgte medlemmer 

• Profil, som beskriver de foretrukne kompetencer 

• 2 skal have videnskablig indsigt (lægelig) 

• 2 skal have Novo-baggrund 

• 2 uafhængige med erhvervsbaggrund (uafhængige af Novo 

Gruppen) 

Medarbejderrepræsentanter (Novo Gruppen) 

• Ingen supplerende krav 

Supplerende kompetencekrav 



Page 8 

Professionelle kompetencer Navn 1 Navn 2 Navn 3 Navn 4 Navn 5 Navn 6 Navn 7 … 

Mangeårig tilknytning til Novo Gruppen og erfaring og forståelse for 
akademiske forskningsmiljøer 

x x x 

Erhvervsperson x x x x x 

Baggrund i læge- og naturvidenskabelig forskning x x 

Lægevidenskabelig indsigt x 

Bestyrelseskompetencer Navn 1 Navn 2 Navn 3 Navn 4 Navn 5 Navn 6 Navn 7 … 

Erhvervserfaring fra forskningstung industri x x x 

Finansiel indsigt x 

Jurist/advokat med kendskab til erhvervsret og erhvervsforhold i 
Danmark og internationalt 

x 

Kendskab til erhvervsdrivende fonde i Danmark samt god 
fondsledelse 

x x 

Indsigt i samfundsmæssige forhold, herunder uddannelse, 
forskningspolitik og forskningsadministration samt med kendskab til 
den offentlige sektor med relevans for Fonden 

x x x x 

Har bestyrelsen de rette kompetencer? 
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• 1 gang årligt 

• Selv-evaluering baseret på 

spørgeskemaer – en konsulent 

inddrages fra tid til anden 

• Organiseres af formandsskabet 

• Formanden har 1-on-1 med alle 

medlemmer 

• Feedback til formanden? 

Bestyrelsesevalueringer 

9 
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Search Profile 
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Long-list Shortlist Interviews 

11 

Kandidater vurderes på: 
• Professionelle kompetencer 
• Personlige kompetencer 
• Interesse-kompetencer 
• Kemi 
• For tæt på eksisterende medlemmer i anden sammenhæng? 
• Konflikter i forhold til andre hverv 

Valg 
Intro-

forløb 

Søgeprocessen 
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Uformel Formel 
Offentlig-

gørelse 

• Overveje og sikre, at vigtige 

interessenter tilslutter sig 

kandidaten 

• Fx: Direktion, 

bestyrelsesmedlemmer 

med særlig faglig indsigt, 

en evt. ejer 

 

• En klar indstilling med et 

velbeskrevet CV (også selvom 

vedkommende burde være 

kendt) 

 

• Kommunikationsplan 

• Timing 

• Pressemeddelelse 

 

Valgprocessen 
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I fondens tilfælde har man valgt at nedsætte en 

nomineringskomite 

13 

Bestyrelsen skal sikre, at processen 
for udvælgelse og indstilling af 
kandidater til bestyrelsen er 
struktureret, grundig og 
gennemskuelig  
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Aktivt ejerskab: En støtte eller en udfordring? 

Nomineringskomite 

• Fondens 

nominerinskomite 

vurderer 

kompetence-

beskrivelse, konkrete 

kompetencer og 

konkrete forslag til 

nyvalg på vegne af 

fondsbestyrelsen 

• Laver indstilling 

100% ownership 

NOVO GROUP INVESTMENTS 

Ca. 80 selskaber  
med 10%-100%  

ejerskab 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelse 

Direktion 

Bestyrelser 

Direktioner 27.5% AKTIER 

74.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

25.5% STEMMER 

25.5% AKTIER 

70.7% STEMMER 
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• Bestyrelsen skal sikre, at processen for 
udvælgelse og indstilling af kandidater til 
bestyrelsen er struktureret, grundig, 
gennemskuelig  

• Bestyrelsen skal definere egen 
virksomhed og egen rolle 

• Bestyrelsen skal se kritisk på sig selv – og 
på formand/næstformand 

Tre take-aways 
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Tak for opmærksomheden 


