
woäæ n .æu. 0533 N05o>zmxmU oxåmzVesterbroqade 321620 Kobenhavn VTelefon 33 43 70 O0mail@danskeadvokater.clkwwvxndalwskeadvoknter.dkDoknr. D 2016 036276ErhvervsstyrelsenDahlerups PakhusLangelinie Allé 172100 København ØAnbefalinger for aktivt ejerskabErhvervsstyrelsen har den 1. september 2016 sendt udkast til Anbefalinger for aktivtEjerskab, der er rettet til danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringeri danske børsnoterede selskaber, i høring.Udkastet har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for henholdsvis kapitalmarkedsret, Selskabsret og bestyrelsesarbejde.Danske Advokater har nedenstående bemærkninger.1. Indledende bemærkninger1.1 ReguleringsformDanske Advokater ser positivt på udarbejdelse af danske Anbefalinger for aktivt Ejerskab til at understøtte institutionelle investorers engagement i danske børsnoteredevirksomheder. Danske Advokater støtter, at reguleringen sker i form af "soft law" ogefter et "følg eller forklar" princip.1.2 MålgruppeDanske Advokater er enige i anbefalingernes afgrænsning til alene at gælde for 'insti-tutionelle investorer' med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.Der er ikke en egentlig definition af, hvad der udgør 'institutionelle investorer', mender nævnes som eksempel investeringsforeninger, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber og pensionskasser. Det kan være relevant at præcisere om og i givet faldi hvilket typer alternative investeringsfonde (AIF'er), UCITS eller andre kollektiveinvesteringsordninger, der tænkes omfattet af reglerne.Anbefalingerne omfatter efter sin ordlyd 'danske' institutionelle investorer. Der burde ikke være noget til hinder for, at udenlandske institutionelle investorer, der investerer i danske akter, opfordres til at tilslutte sig de danske anbefalinger, f.eks. i til-fælde hvor investorerne ikke i forvejen følger udenlandske anbefalinger i relation tilde danske investeringer.



Danske Advokater ñnder det relevant at fremhæve, at anbefalingerne alene er rettetmod de institutionelle investorer, og at de således ikke opstiller anbefalinger omkringudstedernes medvirken til investorernes udøvelse af aktivt ejerskab. Udstederne haren generel interesse i at understøtte et aktivt ejerskab - det gælder dels i forhold tilinstitutionelle investorer, men også iforhold til udsteders andre investorer. Udste-dernes deltagelse i de institutionelle investorers udøvelse af aktivt ejerskab (samtudstedernes fastsættelse af rammerne herfor) skal således ske med skyldig hensynta-gen til selskabernes øvrige aktionærer - og i øvrigt under iagttagelse af gældendeselskabs- og børsretlige regler.1.3 Liste over rapporterende investorerDet engelske Financial Reporting Council ('FRC'), der er ansvarlig for UK Ste-wardship Code, fører som bekendt en liste over investorer, der overfor FRC har til-kendegivet, at rapportere efter UK Stewardship Code (såkaldte 'signatories'). Denneliste offentliggøres på Financial Reporting Councils hjemmeside.Det bør overvejes at indføre og offentliggøre en lignende liste i relation til de danskeanbefalinger, således at interesserede markedsaktører og offentligheden let kan dan-ne sig et overblik over, hvilke investorer, der har valgt at forholde sig til retningslin-jerne.2. Bemærkninger til Anbefaling 1 - Politik for aktivt ejerskabDanske Advokater støtter anbefalingen om, at danske institutionelle investorer udar-bejder en politik for aktivt ejerskab.Det bør overvejes at angive, om en investor kan kombinere politikken for aktivt ejer-skab med en eller flere af investorens andre offentlige politikker, eller om politikkenfor aktivt ejerskab forventes at være separat.Kommentaren nævner betydningen af 'proportionalitetsprincippet' i forhold til inve-storens ejerandel - både 'absolut og relativt'. Danske Advokater går ud fra, at dermed 'relativt' menes, at der skal tages hensyn til, om der er en eller flere større ogindflydelsesrige aktionærer i selskabet. Det bør dog overvejes at beskrive, hvad dermenes med 'absolut og relativt', og hvad betydningen heraf bør være (forventes derf.eks. en højere grad af udøvelse af aktivt ejerskab fra en investor, som er eneste stor-aktionær i et selskab).3. Bemærkninger til Anbefaling 2 - Overvågning og dialogDet nævnes i kommentaren til denne anbefaling, at en passiv investeringsmetodeikke 'automatisk' fritager investoren fra at udøve aktivt ejerskab. Det bør overvejes atuddybe, hvad der menes med passiv investeringsmetode, og om en passiv investe-ringsmetode godt kan begrunde, at investoren ikke udøver aktivt ejerskab.Danske Advokater støtter, at investorerne bør gøre opmærksomme på, hvorvidt de ervillige til at blive gjort til insidere i særlige situationer, samt give en kort beskrivelseaf processen for dialog i sådanne tilfælde. Danske Advokater finder, at der er anled-ning til at nævne, at udveksling af intern viden samt anden dialog mellem investorerog udsteder skal ske under iagttagelse af de kapitalmarkedsretlige regler om videre-givelse af intern viden og ligebehandling af investorer.V/Z



I kommentaren bruges betegnelsen "fysiske aktier". Denne betegnelse kan måskeforvirre i forhold til børsnoterede selskabers aktier, som er elektronisk registreret, ogkan overvejes justeret.4. Bemærkninger til Anbefaling 3 - EskaleringDet forudsættes i anbefalingen, at den indledende dialog med selskabet bør føresfortroligt. Det kan overvejes at bløde denne forudsætning op, således at tilgangen tilen eskalering vil afhænge af de konkrete omstændigheder, herunder af hvorvidt enindledende fortrolig dialog vurderes at være formålsløs. I visse situationer kan enfortrolig dialog med f.eks. bestyrelsesformanden i øvrigt være vanskelig for forman-den at håndtere ift. ligebehandlingsprincipper mv.5. Bemærkninger til Anbefaling 4 - Samarbejde med andre investorerDanske Advokater ñnder det positivt, at kommentaren til anbefalingen gør opmærk-som på reglerne om overtagelsestilbud i forhold til at 'handle i forening".Det nævnes i kommentaren, at anbefalingerne følger ESMAs anbefalinger på dettepunkt. Det bemærkes hertil, at samarbejde omkring udskiftning af bestyrelsen (derikommentaren til anbefaling 3 er angivet som et muligt tiltag ved eskalering), ikke eromfattet af ESMA White List.6. Bemærkninger til Anbefaling 5 - StemmepolitikIfølge anbefalingerne bør investorerne oplyse, hvordan de har stemt på generalfor-samlingerne. Traditionelt er stemmeafgivning på danske generalforsamlinger fortro-lig, og Danske Advokater ñnder, at hensigtsmæssigheden af denne anbefaling børovervejes.Som alternativ kunne investorers oplysning om stemmeafgivning gøres 'frivillig',således at investoren blot skal tage stilling til og oplyse, om investoren redegør for sinstemmeafgivning.Anbefalingerne nævner, at det er 'god praksis' at orientere bestyrelsen om intentio-nerne i relation til stemmeafgivning i god tid før generalforsamlingen. Der kan imid-lertid være gode grunde til, at en investor ikke ønsker at drøfte stemmeafgivning mv.med bestyrelsen forud for generalforsamlingen, og dette bør ikke nødvendigvis være istrid med 'god praksis'.Danske Advokater går i øvrigt ud fra, at en evt. forhåndsorientering alene er relevanti tilfælde, hvor investoren har til hensigt at undlade at stemme eller stemme imodbestyrelsens anbefaling (således som det også er tilfældet i UK Stewardship Code).7. Bemærkninger til Anbefaling 6 - InteressekonflikterDanske Advokater støtter anbefalingen om, at politikken for aktivt ejerskab indehol-der en beskrivelse af håndteringen af interessekonflikter.UK Stewardship Code omtaler koncernforhold som eksempel på en interessekonflikt(dvs. tilfælde hvor investoren skal udøve ejerskab i investorens ultimative modersel-1 Det kunne overvejes at justere referencen i fodnoten, så den henviser til ESMA/2o14/677 ”Public Sta-tement - Information on shareholder cooperation and acting in concert under the Takover Bids Directive- 1st update", der indeholder ESMAs White List i stedet den nuværende henvisning.3/4



3ISI13mm 55mm Ewanvæ: äozmäëx55. mmaawânskab). Disse tilfælde er også relevante i Danmark, og det bør derfor overvejes at omtale og forholde sig til disse typer interessekonilikter.8. Bemærkninger til Anbefaling 7 - RapporteringDanske Advokater forstår anbefalingerne således, at den årlige rapportering om investorens aktiviteter inden for aktivt ejerskab (og altså ikke kun 'følg eller forklar'-redegørelsen) skal offentliggøres.Alt afhængig af emner og detaljegrad vil en sådan rapportering være ganske omfattende. Kommentaren nævner, at rapporteringen skal omfatte 'kvalitative og kvantita-tive informationer', og at rapporteringen kan være 'summarisk'.Danske Advokater foreslar, at der gives nærmere beskrivelse af, hvilke emner der børomtales (f.eks. dialog med selskaber, eskalering, stemmeafgivning), samt af niveaufor den ønskede rapportering (er det f.eks. nødvendigt at redegøre for konkrete tiltagi enkelt investeringer, eller er det tilstrækkeligt med generelle beskrivelser eller stati-stikker).Det bør også overvejes om det er nødvendigt, at rapporteringen offentliggøres, ellerom det ikke vil være tilstrækkeligt, at redegørelsen udarbejdes og deles med investo-rernes deltagere, som i sidste ende skal drage fordel af udøvelsen af det aktive ejer-skab.


