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Granskningstema for undersøgelse af TV 2s tidligere ledelses varetagelse af 

visse forretningsmæssige forhold i perioden 2006-2008. 

 

Kulturministeren ønsker som eneaktionær i TV 2 Danmark A/S hermed i medfør af 

aktieselskabslovens § 86 og med henvisning til Statsrevisorernes beretning nr. 13/2008 

om TV 2 Danmark A/S’ økonomi iværksat en granskning af TV 2 Danmark A/S efter 

følgende retningslinier: 

 

Der ønskes med udgangspunkt i Statsrevisorernes beretning nr. 13/2008, en gennem-

gang af selskabets økonomiske og forretningsmæssige dispositioner med det formål at få 

afdækket, hvorvidt der foreligger et juridisk grundlag for at gennemføre et erstatnings-

krav mod den daværende ledelse (bestyrelse og direktion) for tab, som selskabet måtte 

have lidt som følge af sådanne dispositioner. 

 

Statsrevisorernes beretning omfatter perioden fra etableringen af TV 2 som statsligt 

aktieselskab 2003 og frem til 2008, dog med særlig vægt på perioden 2006-2007. Da 

Rigsrevisionens kritik primært retter sig imod forhold i perioden 2006-2007, er gransk-

ningen rettet imod denne periode samt budgetlægningen for 2008.  

 

Granskningen bør nærmere indeholde en erstatningsretlig vurdering af de forhold, der 

er fremhævet i Statsrevisorernes beretning nr. 13/2008, særligt beretningens kapitel V, 

herunder 

 

- en vurdering af om ledelsens (bestyrelse og direktion) behandling af virksomhe-

dens budgetter for 2006, 2007 og 2008 baserede sig på et forsvarligt beslut-

ningsgrundlag 

- en vurdering af om virksomhedens ledelse (bestyrelse og direktion) i forsvarligt 

omfang fulgte udviklingen i TV 2’s økonomi og reagerede i relevant omfang på 

udviklingen i løbet af 2007 

- en vurdering af, om ledelsen (bestyrelse og direktion) havde tilvejebragt et for-

svarligt beslutningsgrundlag forud for beslutning af en række nye forretnings-

initiativer, herunder etableringen af TV 2 Radio og en række ”New Bizz Areas”-

initiativer 

- en vurdering af direktionens indgåelse af tillægsaftale af 29. oktober 2007 til le-

jekontrakt om leje af Teglholmen, herunder om direktionen har haft den for-

nødne kompetence og om virksomhedens ledelse (bestyrelse og direktion) havde 

tilvejebragt et forsvarligt beslutningsgrundlag herfor 

- en vurdering af direktionens indgåelse af aftaler om distribution af tv-kanaler i 

efteråret 2007 samt en tillægsaftale til aktionæroverenskomsten vedrørende TV 

2 Sport A/S, herunder om dette er sket i virksomhedens interesse og om ledelsen 



Side 2 

 

(bestyrelse og direktion) havde tilvejebragt et forsvarligt beslutningsgrundlag 

herfor. 

- Såfremt granskningsmanden på baggrund af en gennemgang af ovenstående 

forhold måtte vurdere, at den daværende ledelse (bestyrelse og direktion) har 

handlet erstatningsretligt ansvarspådragende ønskes en vurdering af, hvorvidt 

ledelsens informationer til og dialog med eneaktionæren (Kulturministeriet) 

kan give anledning til begrænsninger i mulighederne for at gennemføre et er-

statningskrav mod den daværende ledelse. 

 

Såfremt granskningsmanden under sit arbejde bliver opmærksom på forhold, der efter 

hans opfattelse bør undersøges nærmere, skal han gøre ministeriet opmærksom herpå, 

således, at ministeriet kan tage stilling til, om der eventuelt skal ske en præcisering 

eller udvidelse af kommissoriet. 

 

Granskningsmanden kan efter aftale antage revisionsmæssig eller anden relevant 

fagkyndig bistand i nødvendigt omfang. 

 

Der afgives beretning om granskningen senest den 15. december 2009. Granskningsbe-

retningen offentliggøres. 

 

 

 

 


