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DI’s høringssvar til anbefalinger om aktivt ejerskab 
 

Baggrund 

Erhvervs- og Vækstministeren anmodede i januar 2016 Komitéen for god Selskabsledelse 

om at påtage sig arbejdet med at udarbejde anbefalinger om aktivt ejerskab. Komitéen har 

på den baggrund udarbejdet et udkast til anbefalinger for aktivt ejerskab rettet til danske 

institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. 

 

Anbefalingerne er møntet både på kapitalejere og kapitalforvaltere samt investorer, som 

optræder i begge roller. Anbefalingerne skal bidrage til at skabe gennemsigtighed om, 

hvordan den enkelte investor vælger at udøve aktivt ejerskab. Anbefalingerne, der bl.a. er 

inspireret af the UK Stewardship Code, bygger på frivillighed og ”følg eller forklar”-

princippet. Anbefalingerne forventes endelig godkendt og offentliggjort inden udgangen 

af 2016. Anbefalingerne vil gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller 

derefter. 

 

Generelle kommentarer 

DI bemærker indledningsvis, at DI ikke repræsenterer institutionelle investorer, men 

derimod en række af de børsnoterede selskaber, som indirekte kan blive berørt. 

 

DI støtter aktivt ejerskab. Aktivt ejerskab øger dialogen mellem ejere og selskabets ledelse, 

hvilket er positivt og kan give ledelsen konstruktiv sparring. Aktivt ejerskab er også godt i 

forhold til at få valgt en kompetent bestyrelse, hvilket nok er aktionærernes vigtigste rolle 

i en Corporate Governance sammenhæng. Aktivt ejerskab bør dog altid være frivilligt. For 

alle andre end kontrollerende aktionærer, vil det ofte ikke være økonomisk rationelt at 

udøve et meget aktivt ejerskab.  

 

DI kan principielt støtte idéen om anbefalinger for institutionelle investorers aktive 

ejerskab. Anbefalingerne bør dog tage hensyn til, at der heller ikke på dette område findes 

en ”one-size-fits-all”, ligesom timingen for anbefalingerne kunne overvejes nærmere i 

lyset af de verserende EU-forhandlinger om samme emne i aktionærrettighedsdirektivet. 

 

Såfremt man går videre med danske anbefalinger på nuværende tidspunkt, bør det 

overvejes at justere sproget visse steder for at understrege, at aktivt ejerskab ikke 

nødvendigvis er økonomisk rationelt i alle tilfælde for institutionelle investorer, og at det 

er den enkelte investors egen beslutning, hvornår det giver mening at udøve aktivt 

ejerskab. Der henvises i øvrigt til de konkrete bemærkninger nedenfor.  
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Konkrete bemærkninger 

Anbefaling 1: Politik for aktivt ejerskab 

Anbefalingen og de medfølgende bemærkninger lægger sig i vid udstrækning op ad det 

forventede kommende direktiv fra EU, dog med enkelte skærpelser. For eksempel vil de 

kommende EU-regler næppe stille krav om, at investoren i politikken skal forklare, i 

hvilken grad rådgiverens råd anvendes i afstemninger. Omvendt vil de kommende EU-

regler formentlig stille krav til politikken, som ikke fremgår af anbefalingen. 

 

I bemærkningerne til anbefalingen bør der efter DI’s opfattelse stå: ”Politikken bør 

forklare i hvilket omfang, og i givet fald hvordan, investoren udøver aktivt ejerskab [..]" 

(forslag til tilføjelse understreget). Det bør således ikke være et krav, at investoren skal 

udøve aktivt ejerskab, som den nuværende formulering kan give indtryk af. 

 

Anbefaling 2: Overvågning og dialog 

Anbefalingens ordlyd bør nuanceres. Der er efter DI’s opfattelse væsentlig forskel på at 

give generel information om, i hvilket omfang man som investor overvåger og er i dialog 

med de selskaber, man investerer i (transparens), og så til at lave en anbefaling om at man 

bør overvåge og være i dialog med de selskaber, man investerer i (handling). 

 

I forhold til de forventede kommende regler fra EU bemærkes, at f.eks. dialog om 

virksomhedskultur ikke ser ud til at blive en eksplicit del af disse regler. 

    

Anbefaling 3: Eskalering 

DI har umiddelbart svært ved at se, hvordan man som institutionel investor i alle tilfælde 

på forhånd kan vide, hvornår man eventuelt vil eskalere sine aktiviteter i forhold til aktivt 

ejerskab i konkrete selskaber. Fastlæggelse af en politik for eskalering bliver formentlig 

heller ikke en del af det kommende EU-direktiv. 

 

Anbefaling 5: Stemmepolitik 

Det forekommer umiddelbart vidtgående, at institutionelle investorer ved henvendelser 

fra tredjemand bør oplyse om, hvordan de har stemt på hver afstemning i hvert selskab.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Hammer-Jespersen 

Chefkonsulent 


