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Komiteen for god selskabsledelse 

Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

        

København, 29. september 2016 

 

Høring om anbefalinger for aktivt ejerskab 

Investeringsfondsbranchen (IFB) har den 1. september 2016 modtaget udkast til ”Anbefalinger for aktivt 

ejerskab” i høring og sender hermed vores bemærkninger.  

IFB er overordnet set tilfreds med udkastet til anbefalinger for aktivt ejerskab. Vi finder det positivt, at 

Komiteen for god selskabsledelse fremover vil følge udviklingen indenfor aktivt ejerskab - særligt de 

kommende ændringer til direktivet om EU-aktionærrettigheder - således at dobbeltrapporteringer og 

overimplementering kan undgås. Mange institutionelle investorer har allerede i dag omfattende 

rapporteringer om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Derfor er det vigtigt at sikre, at der så vidt 

muligt ikke skal ske rapporteringer om de samme forhold flere gange.  

 

IFB er enig med Komiteen i, at selvregulering er den bedste reguleringsform, når det drejer sig om god 

selskabsledelse, herunder aktivt ejerskab. IFB vil derfor arbejde aktivt for, at de endelige anbefalinger, så 

vidt muligt kan følges af IFBs medlemmer. 

 Proportionalitetsprincippet og rapportering 

En stor del af anbefalingerne er inspireret af de engelske Stewardship Code. Disse anbefalinger 

gælder kun for ”signatories”, som aktivt har tilsluttet sig anbefalingerne. De danske anbefalinger er 

målrettet alle danske institutionelle investorer, og derved bliver det vigtigt for de små forvaltere, at 

der ikke anbefales for mange rapporteringer. 

 

Flere danske investeringsforeninger forvalter kun en mindre formue, eksempelvis 1-2 mia. kr. eller 

mindre, hvoraf en meget lille del kan være investeret i danske aktier. Det betyder, at den samlede 

investering i danske aktier i nogle foreninger er meget lille, og disse forvaltere kan derfor i nogle 

tilfælde vurdere, at proportionalitetsprincippet vil træde i kraft både relativt og absolut for alle 

anbefalingerne. Vi foreslår derfor, at det præciseres i indledningens afsnit 4 om ”følg eller forklar-

princippet”, at i de tilfælde, hvor forvalteren vurderer, at de ikke vil følge nogle af anbefalingerne 

på grund af proportionalitetsprincippet, behøver forvalteren ikke forklare enkeltvis for hver 

anbefaling, hvorfor de ikke følger anbefalingen, men kan nøjes med én samlet forklaring. 
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 Anbefaling 1, politik for aktivt ejerskab 
Komiteen foreslår, at det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt 

ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. 

 

Mange danske institutionelle investorer har arbejdet med aktivt ejerskab i mange år, både i forhold 

til danske og udenlandske børsnoterede selskaber og erhvervsobligationer. Vi ser ingen grund til, at 

investorerne skal udarbejde en særskilt politik for aktivt ejerskab for danske børsnoterede 

selskaber, hvis den ikke adskiller fra den generelle politik for aktivt ejerskab for aktieselskaber. Vi 

foreslår derfor, at institutionelle investorer, som kun har én politik for aktivt ejerskab, kan nøjes 

med at beskrive denne. Hvis en investor har forskellige politikker for aktivt ejerskab afhængig af, 

om der er tale om danske eller udenlandske børsnoterede aktier, bør dette tydeliggøres i 

beskrivelsen af politikken for aktivt ejerskab.  

 

IFB vil derfor foreslå, at anbefalingen ændres til: ”Det anbefales, at institutionelle investorer 

offentliggør en politik for aktivt ejerskab, der som minimum beskriver politikken for aktivt ejerskab i 

forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber”. 

 

Det anbefales endvidere at tilføje umiddelbart inden anbefaling 2, at ”Den enkelte institutionelle 

investor kan benytte en anden betegnelse end politik – eksempelvis retningslinjer eller strategi, 

hvis det passer bedre ind i virksomhedens informationshierarki.  

 

 Anbefaling 2, overvågning og dialog 
Vi foreslår den indledende kommentar til anbefalingen omformuleret på følgende måde, så den er 

lettere at læse: 

 

”Omfanget og udøvelsen heraf bør ses i lyset af et proportionalitetsprincip i forhold til investorens 

absolutte ejerskab og ejerandelen i selskabet samt investeringsstrategi og – metode, der f.eks. kan 

være aktiv eller passiv, i fysiske aktier eller derivater. Valget af en passiv investeringsstrategi 

fritager ikke automatisk fra at udøve aktivt ejerskab”. 

 

I anbefaling 2, 4. linje side 7, foreslår vi tilføjet ”væsentlige”, så sætningen bliver ”Institutionelle 

investorer bør forholde sig til alle væsentlige investorrelevante oplysninger, som selskabet 

offentliggør, herunder årsrapporter…”. 

 

Denne ændring harmonerer bedre med proportionalitetsprincippet.  

 

 Anbefaling 3, eskalering 

Vi foreslår, at ordet ”hvornår” slettes fra selve anbefalingen. Begrundelsen for forslaget er, at det 

altid vil afhænge af den enkelte situation, hvornår der i praksis er mulighed for eskalering. Det kan 

afhænge af investors ejerandel i selskabet, muligheden for samarbejde med øvrige investorer, samt 

mange andre forhold. 
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En investeringsforening skal ifølge lovgivningen varetage sine investorers interesser og har altid 

mulighed for at sælge sine aktier på ethvert tidspunkt i forbindelse med den løbende 

porteføljepleje.  Den sidste sætning i bemærkningerne om muligheden for at ”sælge aktierne som 

et sidste skridt i det aktive ejerskab, såfremt eskaleringen ikke har givet et tilfredsstillende resultat” 

lægger op til at gradbøje denne ret. Vi foreslår derfor, at ordlyden forkortes til ”sælge aktierne”. 

 

 Anbefaling 5, stemmepolitik 

Anbefalingen om, at institutionelle investorer bør stemme på alle generalforsamlinger forekommer 

vidtgående, da den ikke er sat i forhold til investors absolutte ejerskab og ejerandelen i selskabet.  

Vi foreslår, at proportionalitetsprincippet specifikt anføres under denne anbefaling, da mindre 

foreninger kan have ressourcemæssige udfordringer med at stemme på alle generalforsamlinger. I 

modsat fald kan det opfattes som overimplementering i forhold til den tilsvarende bestemmelse i 

udkastet til det nye aktionærrettighedsdirektiv. 

 
I anbefaling 5 foreslår vi at tydeliggøre, at de institutionelle investorer ikke er forpligtede til 

systematisk at oplyse om stemmeafgivelse. Det kan ske ved at tilføje ”om enkelte selskaber”, så en 

del af anbefalingen bliver ”- være villige til at oplyse om og hvordan de har stemt i forbindelse med 

f.eks. en konkret henvendelse om enkelte selskaber..  

 

 Anbefaling 6, interessekonflikter 

IFB foreslår, at anbefaling 6 ændres, så håndtering af interessekonflikter ikke skal beskrives i 

politikken for aktivt ejerskab. Vi foreslår følgende ordlyd: ”Det anbefales, at de institutionelle 

investorer i forbindelse med aktivt ejerskab forholder sig til, hvorledes interessekonflikter i relation 

til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.”  

 

Begrundelsen for ændringen er, at det ikke er hensigtsmæssigt, at anbefalingerne for aktivt 

ejerskab etablerer politikker, forretningsgange eller procedurer, som allerede skal udarbejdes i 

henhold til lovgivningen. Som eksempel kan nævnes, at danske UCITS allerede i dag skal identificere 

og håndtere interessekonflikter og udarbejde en politik for håndtering af interessekonflikter, jf. §§ 

36-39 i bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS. Håndtering af 

interessekonflikter for aktivt ejerskab er principielt allerede omfattet heraf og bør også fremover 

være en integreret del af den eksisterende politik. Den foreslåede formulering sikrer, at mulige 

interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab bliver overvejet i tilknytning til den generelle politik.  

 

 

 Anbefaling 7, rapportering 

Vi foreslår at fjerne ”mest mulig” i kommentaren til anbefalingen, så ordlyden bliver ”I 

rapporteringen bør institutionelle investorer derfor søge at skabe mest mulig gennemsigtighed ved 

hjælp af både kvalitative og kvantitative informationer, uden at offentliggøre fortrolige oplysninger 

eller oplysninger, der kan besværliggøre eller umuliggøre udøvelsen af aktivt ejerskab.” 
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Begrundelsen er, at ”mest mulig gennemsigtighed” kan være for omfangsrig og 

omkostningskrævende i forhold til nytteværdien af den ekstra information, og det vil ikke 

harmonere med proportionalitetsprincippet. 

 

Med venlig hilsen 

Investeringsfondsbranchen 

 

Jens Jørgen Holm Møller 

Direktør 
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