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Høringssvar vedr. Anbefalinger for aktivt Ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse     

 

Indledningsvis vil vi gerne takke for muligheden for at give høringssvar på udkastet til de nye 

anbefalinger for aktivt ejerskab.  

 

Helt grundlæggende ser vi det som positivt, at der kommer et øget fokus på investorers 

arbejde med aktivt ejerskab, da investorer gennem aktivt ejerskab i tråd med gældende 

internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd (se senere) kan være med til at 

fremme en global bæredygtig udvikling i tråd med FN’s Verdensmål.  

I vores arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd, og dialog med institutionelle investorer, 

oplever vi en efterspørgsel på større klarhed omkring hierarkiet i forskellige nationale og 

internationale retningslinjer/anbefalinger til ansvarlig virksomhedsadfærd1, og ikke mindst 

betydningen af disse for institutionelle investorers arbejde med aktivt ejerskab. Vi finder det 

derfor væsentligt at tilstræbe, at Komitéens anbefalinger til institutionelle investorers arbejde 

med aktivt ejerskab bidrager til at skabe klarhed og konsistens på området.  

                                                           
1 Se for eksempel: 

https://www.ms.dk/sites/default/files/udgivelser/brancheanalyse_om_ansvarlige_investeringer.pdf  

https://www.ms.dk/sites/default/files/udgivelser/brancheanalyse_om_ansvarlige_investeringer.pdf


Vores høringssvar fokuserer særligt på hensynet til konsistens med gældende normer for 

ansvarlig virksomhedsadfærd (”Samfundsansvar”), som investorer såvel som børsnoterede 

selskaber forventes at følge i deres arbejde med aktivt ejerskab. 

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) samt OECD’s Retningslinjer for 

Multinationale Virksomheder2 udgør de to helt centrale sæt af retningslinjer for ansvarlig 

virksomhedsadfærd.3  

Vi henstiller til, at Komitéen for god Selskabsledelse tilpasser anbefalingerne for aktivt ejerskab 

i henhold til relevante internationale retskilder, og på den måde skaber overblik og 

sammenhæng over de gældende retningslinjer på området. Dette for fx at undgå tilfælde, hvor 

en investor kan overholde anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse til rapportering 

(Anbefaling 7) og samtidig blive indklaget for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig 

Virksomhedsadfærd4 for manglende efterlevelse af åbenhedsforventningerne i OECD’s 

Retningslinjer for Multinationale Selskaber. 

 

Her følger vores konkrete forslag. 

 

 

 

 

                                                           
2 Ny dansk oversættelse: http://virksomhedsadfaerd.dk/file/619062/OECDs-retningslinjer-DK-version-2.pdf 

(Senest tilgået 21. september 2016)   

3 I 2011 blev FN’s retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder enstemmigt vedtaget af FN’s 

Menneskeretsråd med opbakning fra de store internationale erhvervsorganisationer. Vedtagelsen 

medførte at OECD’s retningslinjer samme år blev opdateret og tilpasset FN’s retningslinjer. OECD’s 

Retningslinjer for Multinationale Virksomheder udgør anbefalinger fra regeringer til virksomheder, som 

mere end 40 lande har tiltrådt. Retningslinjerne fastlægger en række ikke-bindende principper og 

standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i en global kontekst i overensstemmelse med gældende 

love og internationalt, som har til formål at sikre, at virksomhederne yder et positivt bidrag til den 

økonomiske, miljømæssige og sociale udvikling på verdensplan. 

4 http://virksomhedsadfaerd.dk/ (Senest tilgået 21. september 2016)   

http://virksomhedsadfaerd.dk/file/619062/OECDs-retningslinjer-DK-version-2.pdf
http://virksomhedsadfaerd.dk/


Forslag til justeringer i Anbefalingerne for aktivt Ejerskab:  

 

 Justér genstandsfeltet for anbefalingerne  

Vi opfordrer til, at anbefalingerne også skal gælde danske institutionelle investorers 

investeringer i udenlandske børsnoterede aktier.  

o Hvis dette ikke imødekommes, bør det gøres til et krav for den enkelte investor 

at oplyse, om selskabets politik for aktivt ejerskab (anbefaling 1) samt 

redegørelse efter ’følg eller forklar’-princippet (overordnet redegørelse samt 

anbefaling 7 vedr. Rapportering) også gælder for investeringer i udenlandske 

børsnoterede aktier. 

 

Så vidt vi ved, sondrer institutionelle investorer ikke skarpt i deres tilgang til aktivt 

ejerskab mellem danske og udenlandske børsnoterede selskaber. Investeringer i 

udenlandske børsnoterede selskaber udgør som oftest størstedelen af de institutionelle 

investorers investeringer, der kan tælle investeringer i flere tusinde udenlandske 

børsnoterede selskaber. Anbefalingerne vil derfor være mest relevante, hvis 

genstandsfeltet udvides. Som nævnt i indledningen, er der et udtalt behov for at skabe 

konsistens og større klarhed om forventninger i en vifte af gældende retningslinjer for 

arbejdet med aktivt ejerskab. En udvidelse af genstandsfeltet for anbefalingerne vil være 

et vigtigt skridt på vejen, mens retningslinjer kun rettet mod investeringer i danske 

børsnoterede selskaber, risikerer at skabe unødig forvirring og dobbeltarbejde for 

investorerne. Det hindrer desuden erfaringsmæssigt evnen hos investorerne til at 

omsætte de internationale retningslinjer i effektiv praksis, hvilket øger risikoen for 

uhensigtsmæssige eller inkonsistente (investerings-)beslutninger. 

 

 Skab konsistens med gældende retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd 

Med målet om at skabe større enkelhed gennem konsistens med gældende 

retningslinjer for finansielle virksomheders arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd, 

finder vi det vigtigt, at indtænke UNGPs og OECD’s retningslinjer samt henvise mere 

direkte til disse i kommentarerne til Komitéens anbefalinger. Nedenfor angives 

eksempler på dette, men er relevant i forhold til alle 7 anbefalinger: 



o Vedr. Anbefaling 1, Politik og aktivt ejerskab (s. 6):  

Vi forslår at indsætte ”i overensstemmelse med internationale retningslinjer på 

området” på følgende måde; ”Det anbefales, at institutionelle investorer, i 

overensstemmelse med internationale retningslinjer på området, offentliggør en 

politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske 

børsnoterede selskaber”. 

 

o Vedr. Anbefaling 2, Overvågning og dialog (s. 6-7):  

Vi forslår på samme vis, at tilføje ” internationale retningslinjer på området” i 

denne anbefaling. Det kunne se ud som følger; ”Det anbefales, at institutionelle 

investorer overvåger og er i dialog med de selskaber de investerer i, under 

behørig hensyntagen til internationale retningslinjer på området, … 

 

 Nuancér udlægningen af ’Proportionalitetsprincippet’   

Proportionalitetsprincippet (Forord, s. 3, Anbefaling 2 m.m.) er nævnt i flere af 

anbefalingerne: Overvågning/Dialog (anbefaling 2) Eskalering (anbefaling 3), Samarbejde 

med andre investorer (anbefaling 4), Stemmepolitik (anbefaling 5) og, Rapportering 

(anbefaling 7). 

Men proportionalitetsprincippet baseres i UNGPs og OECD’s retningslinjer i mindre grad 

på størrelsen af en investering – og i højere grad på risikoen for og sværhedsgraden 

(”severity”) af den negative indvirkning på fx menneskerettighederne eller miljø. Det er 

således ikke ejerandelen, der afgør, hvad der er en passende indsats for en investor ift. 

aktivt ejerskab. Det fremgår af OECD’s retningslinjer5 samt af debatten i OECD-regi om 

                                                           
5 Ifølge OECD’s Retningslinjer skal virksomheder ”Udvise nødvendig omhu (due diligence) på 

menneskerettighedsområdet i et omfang afstemt efter deres virksomheds størrelse, karakteren af og 

konteksten for deres aktiviteter, samt alvoren af deres risici for negative indvirkninger på 

menneskerettighederne” (egen understregning) Kapitel 5. stk. 5.  

http://virksomhedsadfaerd.dk/file/619062/OECDs-retningslinjer-DK-version-2.pdf s. 36 (Senest tilgået 21. 

september 2016) 

 

http://virksomhedsadfaerd.dk/file/619062/OECDs-retningslinjer-DK-version-2.pdf


minoritetsaktionærers ansvar under retningslinjerne.6  

 

Den danske Mæglings- og Klageinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd har 

bekræftet samme ved flere lejligheder, herunder til citat til Dagbladet Information:  

 

”Det er meget enkelt: Både når du kigger i FN’s retningslinjer og OECD’s retningslinjer, 

er det helt klart, at der ingen nedre grænse findes. Det vil sige, at kravene til at 

respektere menneskerettighederne også gælder for minoritetsaktionærer. Du har den 

forpligtelse, uanset hvor stor eller lille din investering er, og uanset hvordan du ejer 

aktier”.7  

 

Den relative og abolutte ejerandel kan imidlertid have betydning for investorens grad af 

kontrol med eller indflydelse på et investeringsobjekt. Det kan samtidig have betydning 

for investorens valg af eskaleringsstrategi (ift. anbefaling 3), men manglende umiddelbar 

indflydelse pga. begrænset ejerandel fritager ikke investoren for medansvar. 

 

 Præcisér henvisningerne til investorers samfundsansvar 

Angående relevante emner for investorers dialog med selskaber, herunder 

’samfundsansvar’ (Kommentar til Anbefaling 2, Overvågning og dialog (s. 6), opfordrer vi 

til, at teksten ikke udelukkende henviser til årsregnskabsloven, men også indsætter 

referencer til, som minimum, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, FN’s 

retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt evt. Principles for Responsible 

Investment (PRI). Samfundsansvar er et bredt begreb, som dækker over forventninger til 

investorers arbejde med aktivt ejerskab, der rækker langt ud over bestemmelserne i 

årsregnskabsloven.  

 

                                                           
6 http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-2014-financial-sector-document-3.pdf og 

http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/gfrbc-2014-financial-sector-document-2.pdf  og 

https://www.responsible-investor.com/home/article/ncp_decision_analysis/  og 

http://oecdinsights.org/2016/06/06/finance-for-responsible-business-conduct/  (alle senest tilgået 21. 

september 2016) 

7 https://www.information.dk/indland/2016/01/striden-sosuernes-pensionspenge-vestbredden?rel (senest 

tilgået 21. september 2016) 

http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-2014-financial-sector-document-3.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/gfrbc-2014-financial-sector-document-2.pdf
https://www.responsible-investor.com/home/article/ncp_decision_analysis/
http://oecdinsights.org/2016/06/06/finance-for-responsible-business-conduct/
https://www.information.dk/indland/2016/01/striden-sosuernes-pensionspenge-vestbredden?rel


Vedr. Kommentar til Anbefaling 7, Rapportering (s. 9): Det er uklart om ”FN’s principper 

for ansvarlige investeringer” henviser til PRI (der ret beset ikke er FN-principper), FN’s 

Global Compact principper og/eller FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og 

Erhverv (UNGPs). Vi opfordrer til en præcisering af ordlyden i tråd med ovenstående. 

 

 Udvid listen med eskaleringstiltag 

Vedr. Kommentar til Anbefaling 3, Eskalering: 

o Vi anbefaler tilføjelsen af et ekstra eskaleringstiltag til slut på listen med 

eksempler på eskaleringstiltag (s. 7). Vi foreslår følgende tekstbid ”(…) Endelig 

kan investoren ekskludere virksomheden og tilføje denne til investors 

eksklusionsliste, hvis salget af aktierne/ejerandelen skyldes systematisk mangel 

på efterlevelse af (dele af) internationale retningslinjer for ansvarlig 

virksomhedsadfærd, hvor andre tiltag til eskalering ikke har givet et 

tilfredsstillende resultat.”  

o Vi foreslår desuden følgende kvalificering af god praksis for vedligeholdelsen af 

en eksternt kommunikeret, robust eksklusionsliste: ”Eksklusionslisten bør være 

offentligt tilgængelig med tydelig angivelse af dato for seneste opdatering. 

Eksklusionslisten bør ajourføres henover året som selskaber tilføjes eller slettes 

fra (den internt gældende) eksklusionsliste. Datoen for hver eksklusion bør 

angives tydeligt sammen med en skriftlig begrundelse af passende længde. Det 

er ikke tilstrækkeligt at skrive ’ekskluderet grundet korruption’, ’ekskluderet 

grundet miljøødelæggelser’ eller ’ekskluderet grundet overtrædelser af 

menneskerettighederne’.” En inklusionsliste over evt. selskaber, der er blevet 

slettet fra eksklusionslisten, bør også offentliggøres, dateres og forklares sag for 

sag. For inklusionslisten bør det ikke være nok at begrunde inklusionen med 

”tilfredsstillende fremdrift via aktiv ejerskabs-dialog” eller lignende.”  

 

 Åbn op for at rapportering – i visse tilfælde – bør ske oftere end én gang om året 

Vedr. Anbefaling 7, Rapportering (s. 9): Vi foreslår, at anbefalingens ordlyd ændres fra  

 

”Det anbefales, at institutionelle investorer årligt rapporterer om deres aktiviteter inden 

for aktivt ejerskab (…)”  



 

til  

 

”Det anbefales, at institutionelle investorer minimum årligt rapporterer på deres arbejde 

inden for aktivt ejerskab i tråd med internationale retningslinjer på området (…)”.  

 

En løbende rapportering er hensigtsmæssig, og i visse tilfælde påkrævet, under OECD’s 

retningslinjer8 og UNGPs. Det gælder ikke mindst i sager, hvor den negative indvirkning 

på menneskerettighederne/miljøet er særligt stor: 

 

”In order to account for how they address their human rights impacts, business 

enterprises should be prepared to communicate this externally, particularly when 

concerns are raised by or on behalf of affected stakeholders. Business enterprises whose 

operations or operating contexts pose risks of severe human rights impacts should 

report formally on how they address them. In all instances, communications should: 

(a) Be of a form and frequency that reflect an enterprise’s human rights impacts and 

that are accessible to its intended audiences; 

(b) Provide information that is sufficient to evaluate the adequacy of an enterprise’s 

response to the particular human rights impact involved; 

(c) In turn not pose risks to affected stakeholders, personnel or to legitimate 

requirements of commercial confidentiality.” (UNGP 219) 

 

Derfor opfordrer vi Komitéen til at nuancere anbefalingerne vedr. rapportering, så der 

skabes konsistens med rapporteringsforventningerne i gældende internationale 

retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.  

 

                                                           
8 OECD’s Retningslinjer, Kommentarer, stk. 45: ”Afsnit 5 anbefaler, at virksomhederne udviser nødvendig 

omhu (due diligence) på menneskerettighedsområdet. Dette indebærer, at der foretages en vurdering af 

virksomhedens aktuelle og potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne, at resultaterne 

indarbejdes og iværksættes handlinger, at de iværksatte handlinger monitoreres og at der 

kommunikeres om, hvordan de negative indvirkninger håndteres.” (egen understregning) 

9 UNGP 21: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (senest 

tilgået 21. september 2016) 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


 Præcisér brugen af eksterne bureauer til aktivt ejerskab  

Vedr. investorernes politik for aktivt ejerskab (Anbefalinger for aktivt ejerskab, side 6): Vi 

mener, at institutionelle investorer i deres politik for aktivt ejerskab ikke blot bør ”(…) 

forklare i hvilken grad rådgiverens råd anvendes, helt eller delvist i afstemninger”, men 

også forklare i hvilken grad rådgiveres råd følges i dialogen med investeringsobjekter 

via service providers (såkaldt ’corporate engagement’ eller ’aktiv ejerskabsdialog’). Vi 

foreslår derfor, at man justerer ordlyden som følger: ”(…) forklare i hvilken grad 

rådgiverens råd anvendes, helt eller delvist i afstemninger og/eller dialog med 

virksomheden.” 

 

 

Spørgsmål kan stiles til Troels Børrild, Seniorrådgiver Ansvarlig Virksomhedsadfærd, 

Mellemfolkeligt Samvirke, på trb@ms.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

Amnesty International  

Folkekirkens Nødhjælp 

Kvindernes U-landsudvalg 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Oxfam IBIS 

Sex & Samfund 

Verdens Skove 

WWF 

mailto:trb@ms.dk

