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1. Politik for håndtering af interessekonflikter - forening 
Lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger mv. og bekendtgørelse om 
ledelse, styring og administration af danske UCITS indeholder en række bestemmelser 
vedrørende forebyggelse og håndtering af interessekonflikter.  
 
Investeringsforeningen SEBinvest og Investeringsforeningen Wealth Invest 
(”Foreningerne”) har indgået en administrationsaftale med  
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter ”IFS”), som har vedtaget 
politikker og indført procedurer mhp. håndtering af potentielle og konkrete 
interessekonflikter for så vidt angår den daglige administration af Foreningerne.  
 
Bestemmelserne i lovgivningen vedrørende bestyrelsens forhold er indarbejdet i 
bestyrelsens forretningsorden, som er et fællesdokument for Foreningerne. Denne politik 
supplerer bestyrelsens forretningsorden. 
 

2. Definition af en interessekonflikt 
Der eksisterer en interessekonflikt i enhver situation, hvor en beslutning, der træffes af 
eller på vegne af foreningen vedrørende investering eller accessoriske tjenesteydelser eller 
aktiviteter, ikke alene er baseret på overvejelser vedrørende den pågældende aktivitet, 
men snarere i væsentligt omfang er urimeligt påvirket af en anden parts interesser. 
 
Områder, hvor foreningen står overfor en teoretisk risiko for, at der opstår en 
interessekonflikt som følge af bestyrelsens forhold, omfatter tilfælde, hvor et 
bestyrelsesmedlem: 
 

1. Sandsynligvis vil opnå en økonomisk gevinst eller undgå et økonomisk tab på en 
forenings bekostning. 

2. Har en interesse i udfaldet af en ydelse, der leveres til, eller en transaktion der 
udføres på vegne af en forening, som er forskellig fra foreningens interesse. 

3. Har et andet incitament til at favorisere egne interesser i forhold til foreningens 
interesse. 

 

3. Håndtering af interessekonflikter 
Bestemmelserne i lov om investeringsforeninger mv., ledelsesbekendtgørelsen samt i 
bestyrelsens forretningsorden vedrørende interessekonflikter skal til enhver tid efterleves. 
 
Bestemmelserne i lovgivningen og foreningens interne regler er af generel karakter og er 
ikke en udtømmende liste over potentielle interessekonflikter. Hvert bestyrelsesmedlem 
skal derfor være opmærksom på, om den pågældende havner i en konkret 
interessekonflikt.   
 
Hvis et bestyrelsesmedlem er havnet i en konkret interessekonflikt, har den pågældende 
pligt til at informere de øvrige medlemmer af bestyrelsen, De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
mindske risikoen for at foreningens interesser lider skade.  
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Konkrete opståede interessekonflikter samt foranstaltninger, der er truffet og iværksat som 
følge heraf, skal dokumenteres internt.  


