Ordinær
generalforsamling i
Ørsted A/S
Mandag den 1. marts

Ordinær generalforsamling i Ørsted A/S
Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S, CVR-nr. 36 21 37 28,
(”Selskabet”), der afholdes

mandag den 1. marts 2021, kl. 10.00
På grund af COVID-19-pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling
som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til § 1 i
bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.
Dagsordenen er følgende:
1.

Bestyrelsens beretning om Selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar til
31.december 2020.

2.

Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3.

Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

4.

Forslag om decharge for bestyrelsen og direktionen.

5.

Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

6.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.

7.

Bestyrelsens forslag.
7.1 Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen for at bemyndige
bestyrelsen til at indføre en skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen og
direktionen.
7.2 Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen for at give
mulighed for en fast årlig rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, der er bosiddende uden
for Europa.
7.3 Godkendelse af bemyndigelse i vedtægterne til at afholde fuldstændig elektroniske
generalforsamlinger.
7.4 Meddelelse af bemyndigelse.

8.

Eventuelle forslag fra aktionærer.

9.

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
9.1 Valg af otte medlemmer til bestyrelsen.
9.2 Valg af formand.
9.3 Valg af næstformand.
9.4 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

10

Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021.

11

Valg af revisor.

12

Eventuelt.

De fuldstændige forslag følger nedenfor:
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Ad punkt 2
Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes. Årets resultat efter skat i
Selskabet (moderselskab) blev et overskud på 19.178 mio. kr. (årsregnskabsloven). Årets resultat efter
skat i Ørsted-koncernen blev et overskud på 15.537 mio. kr. (IFRS) og 16.716 mio. kr. (Business
Performance).
Ad punkt 3
Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes.
Ad punkt 4
Forslag om decharge for bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelsen og direktionen.
Ad punkt 5
Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 11,50 kr. pr. aktie à nominelt 10 kr. svarende til et
samlet udbytte på 4.834 mio. kr. for regnskabsåret 2020.
Ad punkt 6
Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier
I maj 2016 fik bestyrelsen bemyndigelse til indtil den 19. maj 2021 at lade Selskabet erhverve egne aktier
til eje eller pant til en samlet nominel værdi på op til 10 % af Selskabets aktiekapital.
Da denne bemyndigelse snart udløber, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger
bestyrelsen til indtil den 28. februar 2026 at lade Selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant til en
samlet nominel værdi på op til 10 % af Selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens
§ 198. Købskursen pr. aktie må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs på Nasdaq
Copenhagen på købstidspunktet.
Ad punkt 7

Bestyrelsens forslag

Ad punkt 7.1

Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen for at
bemyndige bestyrelsen til at indføre en skadesløsholdelsesordning for medlemmerne
af bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en ændring af vederlagspolitikken for
bestyrelsen og direktionen for at bemyndige bestyrelsen til at indføre en skadesløsholdelsesordning for
medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning
(”Ordningen”).
Baggrund
Selskabet har, som andre virksomheder, tegnet bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer, der blandt
andet dækker det ansvar, som bestyrelses- og direktionsmedlemmer kan pådrage sig over for
tredjemand i forbindelse med udøvelsen af deres hverv.
Som følge af den generelle udvikling på forsikringsmarkedet har det vist sig at være stadig mere
vanskeligt for Selskabet at tegne bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer med tilstrækkelig dækning
til en rimelig præmie under hensyntagen til Ørsted-koncernens virksomhed.
Det anses for at være i Selskabets og dets aktionærers interesse, at medlemmerne af bestyrelsen og
direktionen i visse situationer tilbydes skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand i forbindelse med
udøvelsen af deres hverv, bl.a. for at Selskabet fortsat kan fastholde og tiltrække kvalificerede
bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Enhver skadesløsholdelse, der vil blive tilbudt i henhold til
Ordningen, vil være subsidiær i forhold til Selskabets bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring.

Ordinær generalforsamling 2021

Side 2

Ordningen
Det foreslås, at Ordningen indarbejdes i Selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen.
Enhver væsentlig ændring af Ordningen skal derfor i overensstemmelse med selskabslovens § 139, stk. 2,
forelægges generalforsamlingen til godkendelse og skal under alle omstændigheder, sammen med
vederlagspolitikken, forelægges generalforsamlingen hvert fjerde år. Ordningen vil blive indført og
administreret af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med vederlagspolitikken og gældende
lovgivning.
Forslag
Bestyrelsen foreslår, at følgende bestemmelse indsættes i vederlagspolitikken for bestyrelsen og
direktionen som et nyt punkt 3.8:
”3.8

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer og skadesløsholdelsesordning

Det er Selskabets politik at tegne sædvanlige bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer, der dækker hvert
enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen.
Desuden kan Selskabet, i overensstemmelse med gældende lovgivning samt i øvrigt sådanne vilkår og betingelser
og op til sådanne beløb som fastsættes af bestyrelsen, vælge at skadesløs- og friholde et medlem af bestyrelsen
eller direktionen for ethvert krav rejst af tredjemand, der måtte opstå som følge af medlemmets udøvelse af sit
hverv som bestyrelses- eller direktionsmedlem, dog forudsat at denne skadesløsholdelse ikke skal gælde, hvis
kravet er forårsaget af det pågældende medlems svig, forsætlige handlinger eller grove uagtsomhed.
Enhver skadesløsholdelse i henhold til den ovenfor beskrevne skadesløsholdelsesordning vil være subsidiær i
forhold til Selskabets bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer.”

Ad punkt 7.2

Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen for at
give mulighed for en fast årlig rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, der er
bosiddende uden for Europa
For at kompensere bestyrelsesmedlemmer, der er bosiddende uden for Europa, for rejsetid til og fra
bestyrelsesmøder i Danmark, foreslår bestyrelsen en fast årlig rejsegodtgørelse til sådanne medlemmer
ved at indsætte følgende afsnit i punkt 2.2 i vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen:
”Derudover modtager hvert medlem af bestyrelsen, der er bosiddende uden for Europa, en fast årlig
rejsegodtgørelse på 200.000 kr.”

Ad punkt 7.3

Godkendelse af bemyndigelse i vedtægterne til at afholde fuldstændig elektroniske
generalforsamlinger
I lyset af erfaringerne fra COVID-19-pandemien, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til at
beslutte, at Selskabets generalforsamlinger kan afholdes som fuldstændig elektroniske
generalforsamlinger uden fysisk fremmøde i henhold til selskabslovens § 77, stk. 2.
Det er ikke hensigten med forslaget generelt at afholde generalforsamlinger uden fysisk fremmøde
fremover, men at give Selskabet mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger,
hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.
Derfor foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres ved indsættelse af et nyt pkt. 16:
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”16. Fuldstændig elektroniske generalforsamlinger
Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes elektronisk uden adgang til fysisk
fremmøde. Deltagelse i sådanne generalforsamlinger finder sted via internettet, på selskabets hjemmeside,
videokonference eller andet medie med tilsvarende funktionalitet”

Udkast til reviderede vedtægter for Selskabet med ændringsmarkeringer, som inkluderer den ovenfor
beskrevne ændring, er vedlagt som bilag B til denne indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Ad punkt 7.4
Meddelelse af bemyndigelse
Med forbehold for generalforsamlingens vedtagelse af forslaget under punkt 7.3 foreslår bestyrelsen, at
Anders Zoëga Hansen, Head of Legal i Ørsted, bemyndiges (med fuld substitutionsret) til at anmelde den
på generalforsamlingen vedtagne beslutning om ændring af vedtægterne til Erhvervsstyrelsen og til at
foretage sådanne ændringer eller tilføjelser til beslutningerne og/eller anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen,
som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte stille som betingelse for registrering eller
godkendelse.
Ad punkt 8
Eventuelle forslag fra aktionærer
Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer.
Ad punkt 9

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til
bestyrelsen
Ad punkt 9.1
Valg af otte medlemmer
Bestyrelsen foreslår, at otte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.
Ad punkt 9.2
Valg af formand
Bestyrelsen foreslår, at Thomas Thune Andersen genvælges som formand for bestyrelsen.
Ad punkt 9.3
Valg af næstformand
Bestyrelsen foreslår, at Lene Skole genvælges som næstformand for bestyrelsen.
Ad punkt 9.4
Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at følgende bestyrelsesmedlemmer genvælges: Lynda Armstrong, Jørgen Kildahl,
Peter Korsholm og Dieter Wemmer. Endvidere foreslår bestyrelsen, at Julia King, Baroness Brown of
Cambridge, og Henrik Poulsen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer.
Oplysninger om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, uafhængighed, erfaring og særlige
kompetencer er vedlagt som bilag C til denne indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Ad punkt 10
Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021
Efter en gennemgang af vederlagsniveauet i sammenlignelige virksomheder foreslår bestyrelsen, at
vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2021 forhøjes med 23 % i forhold til vederlaget for 2020,
dvs. at det foreslåede vederlag er som følger:
Bestyrelsen
Bestyrelsens formand

KR
1.200.000

Bestyrelsens næstformand

800.000

Bestyrelsens øvrige medlemmer

400.000
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Yderligere vederlag til formand for Nominerings- & Vederlagskomitéen

160.000

Yderligere vederlag til øvrige medlemmer af Nominerings- & Vederlagskomitéen

100.000

Yderligere vederlag til formand for Revisions- & Risikokomitéen

240.000

Yderligere vederlag til øvrige medlemmer af Revisions- og Risikokomitéen

120.000

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsessuppleanter.
Ad punkt 11
Valg af revisor
I overensstemmelse med indstillingen fra Selskabets Revisions-& Risikokomité foreslår bestyrelsen
genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (”PwC”) som Selskabets
revisor bl.a. på grund af dets betydelige kendskab til den grønne energibranche og Ørsted-koncernen
samt dets globale tilstedeværelse.
Revisions- & Risikokomitéen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogle
kontraktlige forpligtelser, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller
revisionsfirmaer.

4. februar 2021
Bestyrelsen
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Supplerende oplysninger
Praktiske oplysninger
Den ordinære generalforsamling afholdes som
en fuldstændig elektronisk generalforsamling
uden fysisk fremmøde i henhold til § 1 i
bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020,
der som følge af COVID-19-pandemien giver
selskaber mulighed for at afholde fuldstændig
elektroniske generalforsamlinger
Deltagelse i den ordinære generalforsamling
skal ske via LUMI AGM, som kan tilgås via tablet
eller smartphone (IOS- eller Android-enheder)
eller via en computer (webbrowser).
LUMI AGM giver aktionærerne mulighed for at
deltage virtuelt i den ordinære
generalforsamling.
Oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse
med elektronisk deltagelse, herunder download
af LUMI AGM-appen og oplysninger om
minimumssystemkrav, vil forud for den ordinære
generalforsamling blive sendt via e-mail til de
aktionærer, som har tilmeldt sig
generalforsamlingen. E-mailen fra Selskabet vil
blive fremsendt til den e-mailadresse, der er
noteret i aktionærportalen.
Den enkelte aktionær er selv ansvarlig for at
have en tablet eller smartphone med LUMI
AGM-appen downloadet eller en computer med
adgang til internettet, samt at aktionæren på
tidspunktet for den ordinære generalforsamling
har en funktionsdygtig og tilstrækkelig
internetforbindelse.
Da kommunikation og afstemning på den
ordinære generalforsamling foregår elektronisk,
kan der opstå forsinkelser på de elektroniske
forbindelser. Disse forsinkelser kan potentielt
vare flere minutter.
Bemærk venligst, at en aktionær, der ønsker at
deltage i den ordinære generalforsamling
virtuelt, skal anmelde sin deltagelse til
selskabet som beskrevet nedenfor under
Tilmelding.
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Vedtagelseskrav
Forslaget i punkt 7.3 om ændring af
vedtægterne kan vedtages, hvis mindst 50 % af
aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen, og forslaget vedtages
med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes
pkt. 9.2. Øvrige forslag kan vedtages med
simpelt flertal.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes
stemmeret
Selskabets samlede aktiekapital udgør
4.203.810.800 kr., fordelt på aktier à 10 kr. eller
multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på 10
kr. giver én stemme.
Registreringsdato, deltagelse og
stemmerettigheder
Aktionærer, der har aktier i Selskabet en uge før
generalforsamlingen (registreringsdatoen), har
ret til at deltage i og stemme på
generalforsamlingen samt til at afgive stemme
via fuldmagt eller brevstemme.
Registreringsdatoen er mandag den 22. februar
2021. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder
opgøres ved udløb af registreringsdatoen på
baggrund af de ejerforhold, der er registreret i
ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold,
Selskabet har modtaget med henblik på
indførelse i ejerbogen.
Tilmelding
En aktionær, der ønsker at deltage i den
ordinære generalforsamling virtuelt, skal give
Selskabet meddelelse om sin deltagelse senest
torsdag den 25. februar 2021 kl. 23.59.
En aktionær eller dennes fuldmagtshaver kan
deltage i den ordinære generalforsamling
virtuelt sammen med en rådgiver, forudsat at
aktionæren giver Selskabet meddelelse om
rådgiverens deltagelse.
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Tilmelding kan ske:
• elektronisk via Selskabets aktionærportal på
Selskabets hjemmeside www.orsted.com
eller
• ved at kontakte Computershare A/S via email til gf@computershare.dk.
En bekræftelse på tilmeldingen med det
tilhørende adgangskort bliver sendt via e-mail til
den e-mailadresse, som aktionæren har
registreret i aktionærportalen. Se også
Praktiske oplysninger ovenfor.
Fuldmagt og brevstemmer
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage
i den ordinære generalforsamling, kan stemme
via fuldmagt eller brevstemme.
Aktionæren kan give fuldmagt til en navngiven
tredjemand efter eget valg eller til Selskabets
bestyrelsesformand. Bemærk venligst, at en
fuldmagt skal være skriftlig og dateret.
Såfremt en aktionær giver fuldmagt til
Selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærens
stemmer blive anvendt i overensstemmelse med
bestyrelsens anbefalinger. Der er også mulighed
for at give fuldmagt til Selskabets
bestyrelsesformand ved at afkrydse, hvorledes
man ønsker at ens stemmer bliver afgivet.
Fuldmagten skal være kommet frem til
Selskabet senest torsdag den 25. februar 2021,
kl. 23.59.
Fuldmagt kan gives:
• elektronisk via Selskabets aktionærportal på
Selskabets hjemmeside www.orsted.com
eller
• ved at returnere en udfyldt, dateret og
underskrevet fuldmagt med almindelig post
til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D,
2800 Kgs. Lyngby, eller ved at sende en
skannet version til gf@computershare.dk.
Fuldmagtsblanketten kan hentes på
Selskabets hjemmeside www.orsted.com.
Hvis en aktionær ønsker at give fuldmagt til
tredjemand, skal aktionæren give Selskabet
meddelelse om sin deltagelse (se ovenfor under
”Tilmelding”).
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Forud for generalforsamlingen kan afgivne
fuldmagter til enhver tid tilbagekaldes ved
skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, eller via
e-mail til gf@computershare.dk.
Det er også muligt at brevstemme. Bemærk
venligst, at det ikke er muligt både at stemme
via fuldmagt og brevstemme. Det er heller ikke
muligt at tilbagekalde en brevstemme, når den
først er afgivet.
Brevstemme skal være kommet frem til
Selskabet senest fredag den 26. februar 2021,
kl. 12.00.
Brevstemmer kan afgives:
• elektronisk via Selskabets aktionærportal på
Selskabets hjemmeside www.orsted.com
eller
• ved at returnere den udfyldte, daterede og
underskrevne brevstemmeblanket med
almindelig post til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, eller
ved at sende en skannet version til
gf@computershare.dk.
Brevstemmeblanketten kan hentes på
Selskabets hjemmeside www.orsted.com.
Brevstemmeblanketten skal være forsynet med
aktionærens fulde navn og VP reference.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen
indsende skriftlige spørgsmål til Selskabets
ledelse om forhold af betydning for vurdering af
årsrapporten eller Selskabets stilling i øvrigt
eller for eventuelle forslag, hvorom der skal
træffes beslutning på generalforsamlingen.
Sådanne spørgsmål skal sendes via e-mail til
generalmeetings@orsted.dk. Af praktiske
årsager bedes aktionærerne stille spørgsmål
senest fredag den 26. februar 2021 kl. 12.00.
Derudover har aktionærer mulighed for at stille
skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse og
revisor på den ordinære generalforsamling ved
hjælp af chatfunktionen i LUMI AGM.
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Udbetaling af udbytte
Såfremt generalforsamlingen godkender
bestyrelsens forslag under punkt 5, forventes
udbyttet at være til disposition på
aktionærernes afkastkonti torsdag den 4. marts
2021 via VP Securities A/S efter fradrag af
eventuel dansk udbytteskat.
Se venligst årsrapporten for 2020, side 17, 74,
139 og 180, for flere oplysninger om udbytte.
Webcast
Generalforsamlingen vil blive webcastet live via
LUMI AGM for aktionærer, der har tilmeldt sig
generalforsamlingen, jf. ovenfor.
Sprog
Generalforsamlingen afholdes på dansk.
Simultantolkning til engelsk vil være tilgængelig
på den ordinære generalforsamling, og kan
vælges, når aktionæren logger på LUMI AGM .
Teknisk bistand
Spørgsmål vedrørende tilmelding til
generalforsamlingen eller brugen af Selskabets
aktionærportal og LUMI AGM kan rettes til
Computershare A/S på tlf. 45 46 09 97
(hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00) og under
selve generalforsamlingen.

Beskyttelse af personoplysninger
Se venligst Ørsteds politik for behandling af
personoplysninger i forbindelse med den
ordinære generalforsamling på Selskabets
hjemmeside www.orsted.com og
aktionærportalen.
Repræsentanter for pressen
Repræsentanter for pressen skal kontakte
Carsten Birkeland Kjær fra Selskabets
presseafdeling via CABKJ@orsted.dk senest
fredag den 26. februar 2021 kl. 14.00 for at få
adgang til den ordinære generalforsamling.
Elektronisk kommunikation
Ørsted anvender elektroniske medier til
kommunikation med aktionærerne.
Aktionærerne skal sikre, at de har registreret
deres e-mailadresse på Ørsteds aktionærportal,
så de kan modtage
generalforsamlingsindkaldelser via e-mail fra
Ørsted. Aktionærportalen findes på
www.orsted.com.

Tilgængelige dokumenter
Frem til og med dagen for generalforsamlingen
er følgende yderligere dokumenter tilgængelige
på Selskabets hjemmeside www.orsted.com:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Indkaldelsen til generalforsamlingen med
dagsorden, de fuldstændige forslag og bilag
A, B samt C.
Oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på dagen for
indkaldelsen.
Den reviderede årsrapport for 2020
(engelsk).
Resumé af den reviderede årsrapport for
2020 (engelsk).
Vederlagsrapporten for 2020 (engelsk).
Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.
Computershares online brugervejledning.

Ordinær generalforsamling 2021

Side 8

̴

̴

̴

BILAG C – KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

Lene Skole

Lynda Armstrong

Bestyrelsesmedlem siden Formand siden 2014

Næstformand siden 2015

2015

Uafhængig

Ja

Ja

Ja

Fødselsår

1955

1959

1950

Ledelsesudvalg i Selskabet

Nominerings- & Vederlagskomi- Nominerings- & Vederlagskomi- Nominerings- Vederlagskomitéen (formand)
téen
téen

Ledelseshverv i andre
virksomheder – bortset
fra Selskabets helejede
datterselskaber

Bestyrelsesformand: VKR Holding A/S, Lloyds Register Group
Limited og Lloyds Register
Foundation

Thomas Thune Andersen

Bestyrelsesmedlem: BW Group
Ltd, IMI plc og Green Hydrogen
Systems A/S

Administrerende direktør: Lund- Bestyrelsesformand: The Engibeckfonden og Lundbeckfond
neering Construction Industry
Invest A/S
Training Board (ECITB)
Bestyrelsesformand: LFI Equity
A/S

Bestyrelsesmedlem: KAZ Minerals plc

Næstformand: ALK-Abelló A/S,
H. Lundbeck A/S og Falck A/S
Bestyrelsesmedlem: Tryg A/S
og Tryg Forsikring A/S

Ledelsesudvalg i andre
virksomheder

Lloyds Register Group Limited:
Vederlagskomitéen
Lloyds Register Foundation:
Nomineringskomitéen
IMI plc: Nomineringskomitéen
og vederlagskomitéen
VKR Holding A/S: Nomineringskomitéen

Tryg A/S: Revisions- og risikoko- KAZ Minerals plc: Vederlagskomitéen
mitéen (formand), HSE-komitéen og projektstyringskomiTryg Forsikring A/S: Revisionstéen
og risikokomitéen
Falck A/S: Revisionskomitéen
(formand) og vederlagskomitéen
ALK-Abelló A/S: Nomineringsog vederlagskomitéen, revisionskomitéen og videnskabskomitéen
H. Lundbeck A/S: Nomineringsog vederlagskomitéen samt videnskabskomitéen

Andet

Medlem af Komitéen for god
Selskabsledelse

Erfaring

Omfattende international ledelseserfaring fra ledende stillinger i A.P. Møller-Mærsk og fra
bestyrelsesposter i børsnoterede og private virksomheder
inden for energisektoren og andre sektorer

Betydelig erfaring med ledelse
af børsnoterede selskaber fra
sin tidligere stilling som koncernøkonomidirektør i Coloplast og fra sin nuværende stilling som administrerende direktør i Lundbeckfonden, hvor hun
fungerer som bestyrelsesmedlem i Lundbeckfondens porteføljeselskaber

Omfattende global ledelseserfaring fra mere end 30 år i ledende stillinger i Shell, herunder
som VP i Shell International, og
fra bestyrelsesposter i internationale selskaber og større organisationer.

Særlige kompetencer

Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring, projektledelse, stakeholder management og ESG

Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, personaleledelse, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG

Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring, projektledelse, stakeholder management, personaleledelse og ESG
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Jørgen Kildahl

Peter Korsholm

Dieter Wemmer

Bestyrelsesmedlem siden 2018

2017

2018

Uafhængig

Ja

Ja

Ja

Fødselsår

1963

1971

1957

Ledelsesudvalg i Selskabet

Revisions- & Risikokomitéen

Revisions- & Risikokomitéen

Revisions- & Risikokomitéen
(formand)

Ledelseshverv i andre
virksomheder – bortset
fra Selskabets helejede
datterselskaber

Næstformand: Telenor ASA

Administrerende direktør:
DSVM Invest A/S, DSV Miljø
Group A/S, Togu ApS og Totalleverancer Sverige AB

Bestyrelsesformand: Marco
Holding plc og et helejet datterselskab af Marco Holding plc

Bestyrelsesmedlem: Höegh
LNG Holding Ltd og Alpiq AG

Bestyrelsesformand: Nymølle
Stenindustrier A/S, GDL Transport Holding AB, Totalleverancer Sverige AB, Lion Danmark I
ApS og fire helejede datterselskaber af Lion Danmark I ApS
(Lomax-koncernen)

Bestyrelsesmedlem: UBS Group
AG og UBS AG

Bestyrelsesmedlem: DSVM Invest A/S og fire helejede datterselskaber af DSVM Invest A/S,
A/S United Shipping and Trading Company og tre helejede
datterselskaber af A/S United
Shipping and Trading Company, DANX Holding I ApS og
tre helejede datterselskaber af
DANX Holding I ApS
Ledelsesudvalg i andre
virksomheder

Telenor ASA: Revisions- og risikokomitéen samt komitéen for
bæredygtighed & compliance

UBS Group AG: Revisionskomitéen, governance- og nomineringskomitéen samt vederlagskomitéen

Höegh LNG Holdings Ltd: Revisionskomitéen

UBS AG: Revisionskomitéen,
governance- og nomineringskomitéen samt vederlagskomitéen

Alpiq AG: Governance-komitéen og strategikomitéen
Andet

Seniorrådgiver i Energy Infrastructure Partners

Formand for investeringskomitéen: Zoscales Partners

Erfaring

Omfattende international baggrund inden for vedvarende
energi og indgående kendskab
til, hvordan energiens økosystemer fungerer, fra sin stilling som
EVP i Statkraft og medlem af
direktionen i E.ON

Omfattende erfaring inden for
M&A fra sin tid som partner i og
chef for EQT Partners Denmark
samt fra private investeringer.
Også erfaring med regnskabsaflæggelse, risikostyring og kapitalmarkeder fra sin stilling
som koncernøkonomidirektør i
AAK AB

Betydelig erfaring med kapitalmarkeder, investeringer og risikostyring fra ledende stillinger
inden for finanssektoren. Før
han besluttede at fokusere
fuldt ud på bestyrelsesarbejde,
var han koncernøkonomidirektør i Allianz

Særlige kompetencer

Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring, projektledelse, stakeholder management, IT, teknologi og digitalisering, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG

Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, investor- og
kapitalmarkedsforhold samt
ESG

Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, IT, teknologi
og digitalisering, investor- og
kapitalmarkedsforhold samt
ESG

Ordinær generalforsamling 2021

2/3

BILAG C – KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

Henrik Poulsen
Bestyrelsesmedlem siden Foreslået som nyt bestyrelsesmedlem

Julia King, Baroness Brown of

Cambridge

Foreslået som nyt bestyrelsesmedlem

Uafhængig

Nej1

Ja

Fødselsår

1967

1954

Ledelsesudvalg i Selskabet

Ikke relevant

Ikke relevant

Ledelseshverv i andre
virksomheder – bortset
fra Selskabets helejede
datterselskaber

Næstformand: ISS A/S og Kinne- Bestyrelsesformand: The Carbon
vik AB (søger ikke genvalg på ge- Trust, STEM Learning Ltd, The
Henry Royce Institute (UK Naneralforsamlingen i 2021)
tional Institute for Advanced MaBestyrelsesmedlem: Bertelsterials)
mann SE & Co. KgaA
Bestyrelsesmedlem: Offshore
Renewable Energy Catapult

Ledelsesudvalg i andre
virksomheder

ISS A/S: Revisions- & risikokomitéen og transaktionskomitéen
Kinnevik AB: Revisionskomitéen
(søger ikke genvalg på generalforsamlingen i 2021)

Offshore Renewable Energy Catapult: Vederlagskomitéen (formand) og revisionskomitéen

Andet

Seniorrådgiver og medlem af investeringskomitéen: A.P. Møller
Holding A/S

Crossbench Peer i UK House of
Lords, medlem af Den Europæiske Unions Select Committee,
næstformand i det britiske klimaråd, formand for Adaption Committee det britiske klimaråd,
Council Member i Innovate UK,
Sector Champion for den britiske
Offshore Wind Sector Deal

Erfaring

Unik virksomheds- og brancherfaring fra sin tidligere rolle som
administrerende direktør for Ørsted. Betydelige kvalifikationer
inden for strategi og værdiskabelse, forandringsledelse og finans fra tidligere ledelseshverv i
TDC, Capstone/KKR og LEGO
samt nuværende bestyrelseshverv

Omfattende international erfaring inden for ingeniørvidenskab i
både industrien og den akademiske verden, herunder fra RollsRoyce plc, Cambridge University
og Imperial College. Indgående
viden om vedvarende energi og
det politiske perspektiv bl.a. fra
hverv som medlem af den britiske Committee on Climate
Change og bestyrelsesmedlem i
Green Investment Bank

Særlige kompetencer

Overordnet ledelse, økonomistyring, sikkerhedsledelse, risikostyring, projektledelse, investor- og
kapitalmarkedsforhold samt ESG

Overordnet ledelse, teknologi,
projektledelse, økonomistyring,
stakeholder management og
ESG

1

Da Henrik Poulsen trådte tilbage som administrerende direktør i Ørsted A/S den 31. december 2020, anses han ikke for at være uafhængig, se afsnit 3.2.1 i

anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse. Endvidere bemærkes det, at Selskabet ved at foreslå Henrik Poulsen til bestyrelsen kun delvist følger anbefalingen i afsnit 3.2.2 i anbefalingerne for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens vurdering, at valget af Henrik
Poulsen til bestyrelsen vil sikre, at virksomheden fortsat vil kunne trække på hans vision, kompetencer og brancheerfaring, ligesom det vil sikre god kontinuitet i Selskabets ledelse.
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