
 

 

Komitéen for god Selskabsledelse 

Erhvervsstyrelsen 

Langelinje Allé 17 

2100 København Ø 

Att.: Sekretariatet 

 

Høringssvar: Anbefalinger for aktivt ejerskab 

 

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) 

er OECD's kontaktpunkt i Danmark og skal udbrede kendskabet til 

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder blandt både dan-

ske private virksomheder og investorer samt offentlige myndigheder.
1
 

Herudover behandler MKI sager om overtrædelser af de internationale 

retningslinjer begået af såvel virksomheder som investorer.  

 

MKI ser høringen i forbindelse med de nye anbefalinger for aktivt ejer-

skab som en kærkommen anledning til at henlede Komitéen for god Sel-

skabsledelses opmærksomhed på de internationalt gældende retningslin-

jer for aktivt ejerskab i OECD’s retningslinjer, der gælder for investorer i 

Danmark og i resten af verden med henblik på at beskytte internationalt 

anerkendte menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøet samt forhindre 

korruption. 

 

MKI deler opfattelsen af, at det er vigtigt at have fokus på den finansielle 

sektor, herunder de institutionelle investorer, der spiller en meget væsent-

lig rolle i relation til udbredelsen af ansvarlig virksomhedsadfærd. Vi har 

derfor som en del af vores arbejdsprogram for 2016/17 valgt at sætte fo-

kus på operationalisering af OECD’s retningslinjer målrettet finanssekto-

ren. Dette arbejde udspringer bl.a. af OECD’s fokus på ikke-finansiel due 

diligence
2
 i den finansielle sektor og ønsket om en proaktiv indsats over-

for investorer. Vi ser det derfor som en oplagt mulighed for konstruktivt 

samarbejde mellem Komiteen for god Selskabsledelse og MKI med hen-

blik på at udbrede kendskabet til anbefalingerne for aktivt ejerskab samt 

de internationale retningslinjer på området. 

 

                                                 
1 
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd behandler sager om 

overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Institutionen er 

OECD's kontaktpunkt i Danmark og skal udbrede kendskabet til retningslinjerne.  
2
 Virksomheder skal håndtere risici, med nødvendig omhu (due diligence), f.eks. ved in-

darbejdning i virksomhedens risikostyringssystem, med henblik på at identificere, fore-

bygge og afhjælpe aktuelle og potentielle negative indvirkninger jf. OECD’s retnings-

linjer for multinationale virksomheder, kap. II, punkt 10. 
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MKI ønsker at henlede Komiteen for god Selskabsledelses opmærksom-

hed på de internationalt gældende retningslinjer for aktivt ejerskab, der 

gælder for investorer i Danmark og i resten af verden med henblik på at 

respektere internationale retningslinjer for samfundsansvar.  

Det skal understreges, at OECD’s retningslinjer gælder for den finansielle 

sektor på linje med alle øvrige erhvervssektorer. 

UN Guiding Principles for erhvervsliv og menneskerettigheder (FN’s ret-

ningslinjer) blev ved revisionen i 2011 indarbejdet i OECD’s retningslin-

jer for multinationale virksomheder. Der kan således refereres til FN’s 

retningslinjer for en uddybning af de centrale begreber såsom due dili-

gence og aktivt ejerskab. 

 

Vi skal derfor anbefale, at der i de nye anbefalinger henvises til disse ret-

ningslinjer. 

 

MKI har følgende konkrete anbefalinger og forslag til præciseringer:  

 

I forhold til anbefaling 1 bør investorer koble deres politik for aktivt ejer-

skab sammen med deres øvrige politik for ansvarlige investeringer. Det 

bør fremgå i virksomhedens årsrapport, at investorer har en forpligtelse til 

at sikre, at de internationale retningslinjer for samfundsansvar efterleves i 

de virksomheder, som de har investeringer i.  

 

I forhold til anbefaling 2 omkring overvågning og dialog bør det fremgå 

at investorer i Danmark og i resten af verden har en forpligtelse til at ind-

arbejde risikobaseret ikke-finansiel due diligence med henblik på at iden-

tificere, forebygge, udbedre og redegøre for aktuelle overtrædelse og ne-

gative påvirkninger på mennesker og miljø.  

 

Når en finansiel virksomhed ikke er den direkte årsag til en negativ ind-

virkning, men stadig er forbundet til krænkelsen er det fx. via investerin-

ger. Finansielle virksomheder er direkte forbundet med de virksomheder, 

de har investeret i, på samme måde som en virksomhed er forbundet med 

en underleverandør. Det forventes af virksomheden, at den forsøger at fo-

rebygge krænkelser eller hvis en krænkelse allerede er sket, afhjælpe risi-

koen for at den negative indvirkning fortsætter eller gentager sig, fx ved, 

at virksomheden går i dialog med den leverandør, som har bidraget til den 

negative indvirkning (Jf. UNGP 13 (b)).
3
 Samme gør sig gældende for 

investorer og de virksomheder, de har investeret i. Risikobaseret ikke-

finansiel due diligence omfatter, at investorerne går i dialog med de virk-

somheder, de har investeret i, og derigennem udøver aktivt ejerskab. 

 

I forhold til anbefaling 3 kan med fordel henvises til nedenstående skema, 

der beskriver investorers handlemuligheder i forhold til situationer hvor 

                                                 
3
 Global Forum on Responsible Business Conduct, Expert letters and statements on the 

application of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights in the context of the financial sector, 26-27 

June 2014, OECD Conference Centre, Paris, France. 
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der er risiko for en menneskerettighedskrænkelse eller krænkelse allerede 

er indtrådt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfanget af aktivt ejerskab bør derfor udmøntes i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet i forhold til bl.a. investorens ejerandel. Blandt 

de faktorer, der tages i betragtning ved fastlæggelse af de 'passende hand-

linger' er:  

 

- virksomhedens grad af indflydelse på den pågældende aktør 

- hvor vigtig forretningsrelationen er for investoren 

- krænkelsens alvorlighed, samt 

- om en eventuel afbrydelse af forretningsrelationen med aktø-

ren i sig selv vil påvirke menneskerettighederne negativt. 

Det understreges i den forbindelse, at internationale retningslinjer anbefa-

ler, at investorer så vidt muligt undgår at disinvestere, hvis man har mu-

lighed for at udøve indflydelse – også i samarbejde med andre. Dertil bør 

en evt. disinvestering tage højde for, hvordan den vil påvirke menneske-

rettigheder. 

 

I forhold til anbefaling 4 bør der henvises til de FN-støttede Principper 

for ansvarlige investeringer (PRI). I forhold til udøvelse af aktivt ejerskab 

er PRI Collaboration Platform (tidligere PRI Clearinghouse), et godt red-

skab, som med fordel kan benyttes af danske investorer.  PRI Collabora-

tion Platform giver investorer mulighed for at dele information og samar-

bejde om aktuelle problemstillinger og potentielle negative indvirkninger 

i virksomheder, som flere investorer har investeringer i. PRI’s sekretariat 

understøtter investorernes konkrete indsat for aktive ejerskab, hvilket er 

en fordel for investorer med begrænsede ressourcer.    
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I forhold til anbefaling 7 om rapportering understreger MKI, at det i hen-

hold til internationale retningslinjer, herunder OECD og FN, er en central 

del af due diligence, at virksomheder regelmæssigt afrapporterer om ik-

ke-finansielle faktorer, der er materielle for at give et retvisende billede af 

forretningen.   

 

Afslutningsvist skal det oplyses, at MKI som en del af sit arbejdsprogram 

for 2016/2017 har valgt at sætte fokus på operationalisering af OECD´s 

retningslinjer målrettet finanssektoren. Dette arbejde udspringer bl.a. af 

OECD´s fokus på due diligence i den finansielle sektor og ønsket om en 

proaktiv indsats overfor investorer.  

 

MKI deltager derfor meget gerne dels i et møde med Komiteen for god 

Selskabsledelse om de pågældende anbefalinger, også set i relation til de 

gældende internationale retningslinjer, dels i arbejdet med at udbrede 

kendskabet til anbefalingerne.  

 

Vi hilser således initiativet vedrørende dette vigtige arbejde meget vel-

kommen. 

 

 

På institutionens vegne 

 

Med venlig hilsen 

  

 

Linda Nilsen  

Professor., dr. jur. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


