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Forklaringsnoter 

1.  ÅRL § 107 d, stk. 1 En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, 
skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspoli-
tik, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider 
mindst to af følgende størrelser:
• en balancesum på 156 mio. kr.
• en nettoomsætning på 313 mio. kr.
• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

 ÅRL § 107 d, stk. 2  En virksomhed omfattet af stk. 1, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, kan undlade at give de i stk. 4 og 5 nævnte oplysninger, 
medmindre den pågældende virksomhed tillige har aktier optaget til handel i en multilateral han-
delsfacilitet i et EU-/EØS-land. 

 ÅRL § 107d, stk. 3 Statslige aktieselskaber skal, uanset ovenstående størrelsesgrænser, supplere ledelsesberetnin-
gen med en redegørelse for mangfoldighed.

 ÅRL § 107 d, stk. 4  Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes 
i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår fx alder, køn eller 
uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Redegørelsen skal indeholde oplysning om:
• målene for mangfoldighedspolitikken
• hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført
• resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.

Virksomhedens ledelse omfatter i denne sammenhæng virksomhedens direktion og bestyrelse 
eller tilsynsråd.

2. BEK §§ 1-3 Det forudsættes her, at redegørelsen præsenteres på virksomhedens hjemmeside. 

For redegørelse for politik om mangfoldighed stilles i hovedtræk krav om følgende:
• Oplysning i ledelsesberetning om, at virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen på 

deres hjemmeside i stedet for i ledelsesberetningen.
• Oplysning i ledelsesberetningen om den præcise URL-adresse, dvs. den specifikke internet-

adresse, der medfører, at man kommer direkte ind i dokumentet.
• Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelserne ”Redegø-

relse for politik for mangfoldighed, jf. årsregnskabslovens § 107d”.  
• Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksom-

hedens årsrapport.
• Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække 

samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Redegørelsen skal være tilgængelig i uændret form på den pågældende URL-adresse i minimum 
10 år.

3.  Ifølge lovbemærkningerne til § 107 d har en virksomhed mulighed for at give en samlet redegø-
relse efter §§ 99 b og 107 d, så længe kravene i begge bestemmelser efterleves.

I det omfang virksomhedens redegørelse efter lovens § 99 b opfylder kravene til redegørelse for 
mangfoldighed efter § 107 d, er det også tilladt at henvise til redegørelsen for det underrepræsen-
terede køn, jf. § 99 b. 

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at kravene efter § 99 b gælder for den øverste ledelse  
(typisk bestyrelsen) samt øvrige ledelsesniveauer, mens kravet i § 107 d gælder direktion og 
bestyrelse (eller tilsynsråd). Det er derfor ikke direkte sammenfald mellem de grupper, der skal 
rapporteres om. 

4.  ÅRL § 107 d, stk. 5  Har en virksomhed, omfattet af reglerne, ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelsesberetnin-
gen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.
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Redegørelse for politik om mangfoldighed1,2,3

ÅRL § 107d Denne redegørelse for Industri D A/S’ mangfoldighedspolitik er en bestanddel af ledelsesberetnin-
gen i årsrapporten for 2020 og dækker regnskabsperioden 1.  januar – 31. december 2020.

Koncernen tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne og ledelsen, herunder en jævn forde-
ling af alder, nationalitet og uddannelsesbaggrund bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker 
virksomhedens konkurrenceevne og performance. 

Vi har længe været en mangfoldig arbejdsplads, hvor medarbejderne har vidt forskellige bag-
grunde, kompetencer og livsvilkår. Ikke kun i forhold til køn, alder og herkomst, men i lige så høj 
grad i forhold til uddannelse, erfaringer og personlighed. Det er derfor vores målsætning, at ledel-
sen i lige så høj grad skal afspejle mangfoldigheden blandt vores medarbejdere.

For at fremme mangfoldighed blandt virksomhedens direktion og bestyrelse er der stort fokus på 
dette i rekruttering af nye ledere. I 2020 har Industri D A/S derfor sikret bred diversitet i kandidat-
feltet ved rekruttering og forfremmelse.

Bestyrelsesmedlemmerne i Industri D A/S dækker et bredt spektrum af erfaringer fra både dansk 
og internationalt erhvervsliv, det politiske liv og den højteknologiske industri. Denne sammensæt-
ning vurderes hensigtsmæssig, idet den sikrer en bredde i medlemmernes tilgang til opgaverne, og 
således er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. 

Ved udgangen af regnskabsåret er 20 % af direktion og bestyrelse af anden nationalitet end dansk. 
For så vidt angår den aldersmæssige sammensætning er 20 % af ledelsen under 40 år, 60 % er mel-
lem 40 og 50 år, og 20 % af ledelsen er over 50 år.

Eksempel hvis virksomheden ingen politik har for mangfoldighed4

ÅRL § 107d, stk. 5 Industri D Holding A/S har ikke nogen politik for at øge mangfoldigheden i virksomhedens ledelse. 
Dette skyldes, at virksomheden ikke finder det relevant at målsætte herom, eftersom virksomhe-
dens globale struktur og industri allerede sikrer en høj mangfoldighed, hvad angår bl.a. nationali-
tet, alder og uddannelsesbaggrund.
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