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Høring vedrørende Anbefalinger for aktivt Ejer-

skab  

Komitéen for god Selskabsledelse med sekretariat i Erhvervsstyrelsen 

(”ERST”) har den 1. september 2016 sendt et udkast til Anbefalinger for aktivt 

Ejerskab (”Anbefalingerne”) i høring blandt udvalgte interessenter. 

 

Finanstilsynet kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til det frem-

sendte udkast.  

 

Finanstilsynets høringssvar fremgår nedenfor, og er inddelt i overordnede be-

mærkninger, samt bemærkninger til de enkelte anbefalinger. 

 

Spørgsmål eller bemærkninger til nærværende høringssvar kan rettes til spe-

cialkonsulent Jens Christian Skiffard på tlf. 33 55 83 19 eller mail jcs@ftnet.dk 

eller specialkonsulent Vicki Erfurt Larsen på tlf. 3355 84 13 eller vel@ftnet.dk.  

 

1. Generelle bemærkninger 

Finanstilsynet anerkender vigtigheden af aktivt ejerskab, da dette bidrager til 

sikring af, at bestyrelsen (og derigennem direktionen) af et selskab dispone-

rer i overensstemmelse med aktionærernes interesser. Finanstilsynet be-

mærker i den forbindelse, at det er væsentligt at skelne mellem udøvelsen af 

aktivt ejerskab og det at drive anden virksomhed.  

 

Finanstilsynet støtter på denne baggrund tiltag, som kan bidrage til at fremme 

det aktive ejerskab i danske selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et 

reguleret marked. Finanstilsynet anfører, at der synes at være overlap med 

visse sektorspecifikke krav og eksisterende brancheaftaler, og gør i den for-

bindelse opmærksom på, at investorer forventes fortsat at følge relevant sek-

tor lovgivning og indgåede aftaler, der allerede indeholder regler om aktivt 

ejerskab, der enten er brede nok til at omfatte de anførte hensyn såvel som 

regler, der anfører yderligere krav.  
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Finanstilsynet bemærker, at henset til fraværet af en anerkendt definition af 

institutionel investor kunne formuleringerne vedrørende målgruppen give fejl-

agtigt indtryk af, at anbefalingerne reelt set alene er rettet mod de finansielle 

virksomheder, hvilket formodes ikke at være tilfældet.  

 

I relation til eksemplificeringen af de primære institutionelle investorer bør 

man i øvrigt overveje også at inkludere pengeinstitutter i det omfang de op-

træder som kapitalforvaltere, hvilket vil være tilfældet i en række situationer.   

2. De enkelte anbefalinger 

2.1. Anbefaling nr. 1 – Politik for aktivt ejerskab 

Finanstilsynet støtter forslaget om, at investorer, som underlægges Anbefa-

lingernes anvendelsesområde, anbefales at udarbejde en politik for aktivt 

ejerskab.  

 

Det støttes endvidere, at politikken bør forklare, hvordan og i hvilke situatio-

ner, investoren udøver aktivt ejerskab. 

 

Finanstilsynet finder imidlertid, at der ikke bør være en anbefaling om, at po-

litikken skal indeholde en beskrivelse af investorens eventuelle brug af ser-

vice providers, omfanget af ydelserne, leverandørens identitet eller hvorvidt 

rådgiverens råd anvendes i forbindelse med afstemninger.  

 

Det er således Finanstilsynets vurdering, at den væsentlige information for 

de øvrige investorer i det børsnoterede selskab er selve politikken, og hvor-

vidt den bliver fulgt eller ej. Hvorvidt investoren har indhentet ekstern rådgiv-

ning i forbindelse med afstemninger, vurderes således ikke i sig selv at ud-

gøre oplysninger, der kan fremme det aktive ejerskab. Tilsvarende bibringer 

det ikke væsentlige oplysninger for investorerne, om et udstederselskab eks. 

har anvendt ekstern juridisk rådgivning, og givet fald, hvorvidt en sådan råd-

givning er blevet fulgt.  

 

2.2. Anbefaling nr. 2 – Overvågning og dialog 

Større aktionærer har – grundet deres større investering i selskabet – incita-

ment til at påtage sig agency costs i form af løbende monitorering af selska-

bets strategiske- og finansielle performance, herunder også evt. disciplinering 

(i form af valg af ny bestyrelse), såfremt der er behov herfor. 

 

Tilstedeværelsen af større aktive aktionærer i et børsnoteret selskab bidrager 

dermed til at maksimere afkastet på investeringen for samtlige af selskabets 

aktionærer. 
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Finanstilsynet støtter på denne baggrund forslaget om, at investorer, som un-

derlægges Anbefalingernes anvendelsesområde, anbefales at foretage en 

regelmæssig overvågning og indgå i dialog med udstederselskaberne (under 

behørig hensyntagen til investeringsstrategi og proportionalitetsprincip). 

 

Finanstilsynet foreslår, at det i kommentarerne til anbefalingerne tydeliggø-

res, at dialogen med udstederselskaberne skal ske i overensstemmelse med 

de børsretlige regler om videregivelse af intern viden samt markedssonderin-

ger, jf. markedsmisbrugsforordningen (”MAR”). 

 

2.3. Anbefaling nr. 3 – Eskalering 

Finanstilsynet støtter forslaget om, at investorer, som underlægges Anbefa-

lingernes anvendelsesområde, anbefales at fastlægge en procedure for, 

hvornår og hvordan det aktive ejerskab eskaleres.  

 

Det støttes ligeledes, at proceduren integreres i politikken for aktivt ejerskab, 

jf. anbefaling nr. 1.  

 

2.4. Anbefaling nr. 4 – Samarbejde med andre investorer 

Finanstilsynet støtter forslaget om, at investorer, som underlægges Anbefa-

lingernes anvendelsesområde, anbefales at fastlægge en politik for samar-

bejde med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennem-

slagskraft.  

 

Finanstilsynet finder det tillige vigtigt, at der i kommentarerne til Anbefalin-

gerne henvises til ESMA’s ”White List”, idet investorerne herved kan finde 

retningslinjer for, hvilken type indbyrdes koordinering disse kan fastlægge, 

uden at risikere at ifalde tilbudspligt, jf. § 31 i lov om værdipapirhandel m.v. I 

den forbindelse bemærker Finanstilsynet, at det kunne overvejes at bemærke 

i anbefalingerne, at aktionærer altid kan benytte sig af de rettigheder, som er 

dem tildelt igennem eksempelvis selskabsretten.  

 

2.5. Anbefaling nr. 5 – Stemmepolitik 

Finanstilsynet støtter forslaget om, at investorer, som underlægges Anbefa-

lingernes anvendelsesområde, indarbejder en stemmepolitik i politikken for 

aktivt ejerskab. 

 

Finanstilsynet støtter tillige, at det i kommentarerne præciseres, at det ikke er 

hensigten, at investorerne generelt, og for hver stemmeafgivelse på de en-

kelte generalforsamlinger, hvor investorerne deltager, skal oplyse, hvordan 

disse har udøvet sine stemmerettigheder, men at der i stedet er tale om, at 

investorerne – inden for rimelighedens rammer – skal udvise åbenhed om 

stemmeafgivelse, eks. ved en konkret henvendelse. 
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Det foreslås i stedet, at investorerne anbefales at oplyse, når det har været 

nødvendigt at fravige fra den fastsatte stemmepolitik (eks. i tilfælde, hvor 

eskalering, jf. anbefaling nr. 3, har fundet sted, uden at det var forudset i den 

overordnede fastlagte stemmepolitik). For god ordens skyld anlægger Fi-

nanstilsynet ikke hermed nogen form for bedømmelse af en anlagt stemme-

politik eller en investors ageren.  

 

2.6. Anbefaling nr. 6 – Interessekonflikter 

Finanstilsynet støtter forslaget om, at investorer, som underlægges Anbefa-

lingernes anvendelsesområde, anbefales at beskrive, hvordan interessekon-

flikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres. 

 

Dog forekommer der en række regler vedrørende identifikation og håndtering 

af interessekonflikter i sektorlovgivningen. I det omfang, investorer ikke er 

underkastet sådanne regler, støtter Finanstilsynet, at de følger den foreslå-

ede anbefaling.  

 

2.7. Anbefaling nr. 7 – Rapportering 

Finanstilsynet støtter forslaget om, at investorer, som underlægges Anbefa-

lingernes anvendelsesområde, på årlig basis anbefales at rapportere om de-

res aktiviteter inden for aktivt ejerskab. 

 

Det fremstår imidlertid ikke helt klart præcis hvilke oplysninger, der bør 

fremgå af rapporteringen. 

 

Ligesom med ovenstående bemærkninger til anbefaling nr. 5, foreslås det, at 

rapporteringen tager udgangspunkt i den fastlagte politik, og angiver eventu-

elle fravigelser herfra (eks. i tilfælde, hvor eskalering, jf. anbefaling nr. 3, har 

fundet sted, uden at det var forudset i den overordnede fastlagte stemmepo-

litik). 

 

Yderligere eksempler på muligt kvantitativt indhold i rapporteringen er oplys-

ninger om, hvor mange generalforsamlinger den pågældende investor har 

deltaget i/stemt på, samt i hvilke tilfælde, den pågældende investor har koor-

dineret stemmeafgivelsen, og med henblik på hvilket formål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Christian Skiffard 

specialkonsulent  


