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Redegørelse for aktivt ejerskab 2018 
 

Komiteen for god Selskabsledelse vedtog i november 2016 syv anbefalinger til investorer i danske 
børsnoterede selskaber, kaldet Anbefalinger for Aktivt Ejerskab. 

 
SEB har arbejdet med ansvarlig investering i en årrække, og aktivt ejerskab indgår som en naturlig 
del af vores investeringsarbejde. 

 
Anbefalingerne er baseret på ”følg eller forklar”-princippet, og SEB følger Komitéens anbefalinger, 
som angivet i skemaet nedenfor. 

 
I det følgende redegøres endvidere for, hvordan vi arbejder med aktivt ejerskab under de enkelte 
punkter. Redegørelsen omfatter arbejdet med danske, børsnoterede selskaber, som angivet i anbe- 
falingen. Det anføres endvidere, hvordan SEB arbejder internationalt. 

 
 

1. Politik for aktivt ejerskab 
Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med 
aktieinvesteringer i danske, børsnoterede selskaber. 

 
SEB i Danmark har fastlagt en separat politik for aktivt ejerskab af aktieinvesteringer i danske, 
børsnoterede selskaber, der kan findes her: SEB’s ejerskabspolitik 

 

SEB i Danmark følger SEB-koncernens overordnede politikker for Corporate Sustainability. Vi me- 
ner, at banker spiller en vigtig rolle i samfundet ved at yde kredit og forvalte finansielle aktiver på 
en måde, der understøtter økonomisk vækst og velstand. SEB’s forretning har både en direkte og 
indirekte indflydelse på de markeder, vi opererer i. Vi definerer Corporate Sustainability som det at 
levere langsigtet værdi i et økonomisk, etisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. 

 
I SEB er vi overbeviste om, at virksomheder, der inkluderer bæredygtighed i deres drift og forret- 
ningsbeslutninger, er mere succesfulde i det lange løb. Det er derfor også naturligt for os at udøve 
aktivt ejerskab og medvirke til, at de virksomheder, vi investerer i, lever op til internationale normer 
og retningslinjer. 

 
SEB har endvidere fastlagt en række sektorpolitikker og positions-statement, der tager stilling til og 
angiver retningslinjer for specifikke sektorer og vigtige indsatsområder. Disse guidelines danner 
baggrund for det aktive ejerskab og den dialog, vi har med selskaber, som vi investerer i. 

 
Find vores koncernpolitikker her: SEB's overordnede politikker 

 
 

2. Overvågning og dialog 
Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, 
under behørig hensynstagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet. 

 
SEB i Danmark overvåger og har dialog med samtlige direkte investeringer i danske, børsnoterede 
selskaber. Dette er en integreret og naturlig del af vores aktieudvælgelsesproces og investerings- 
overvågning. 

 
I SEB mener vi, at påvirkning via dialog er en mere succesfuld måde at øve indflydelse på virksom- 
heder end ved frasalg. Også selvom det kan tage lang tid. 

https://seb.dk/siteassets/om-seb/ownership-policy-for-seb-im-danmark_v2-2.pdf
https://sebgroup.com/about-seb/sustainability/how-we-work/policies
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Hvis vi via vores overvågning får viden om, at et selskab overtræder love, forordninger eller andre 
retningslinjer, indledes en dialog. Gennem dialogen undersøges forholdet og de tiltag, virksomhe- 
den evt. planlægger at iværksætte for at rette op på forholdet. 

 
Dialog forekommer også som led i den løbende kontakt med selskaber, hvor SEB har en større ejer- 
andel. 

 
SEB arbejder med overvågning og dialog på to niveauer, både lokalt i Norden og internationalt via 
samarbejdspartnere. 

 
Inden for Norden har SEB ofte selv et indgående kendskab til selskaberne og kan løbende følge 
med i udviklingen. Det betyder, at vi inden for Norden selv håndterer den direkte dialog. 
I Danmark varetages dette arbejde af et særligt Dansk Aktieteam. 

 
I det internationale set-up benyttes Hermes Equity Ownership Services til at varetage dialogen. 
Læs mere om hvordan vi påvirker her. 

 

SEB i Danmark er i dialog med samtlige direkte investeringer i danske børsnoterede selskaber. I 
2018 har vi haft ekstraordinære dialoger med følgende selskaber for at påvirke ud fra et etisk, 
socialt og miljømæssigt perspektiv. 

 
Selskab Dialog emne 
Aarsleff Governance og kapitalstruktur 
Chr. Hansen Socialt ansvar og governance 
Danske Bank Socialt ansvar og governance 
Hartmann Dialog om miljøpåvirkning 
Netopcompany Social risks 
Orphazyme Dialog om share-based incentives 

 
 
 

3. Eskalering 
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken fastlægger, hvordan de kan 
eskalere deres aktive ejerskab ud over den regelmæssige overvågning og dialog. 

 
Hvis identificerede overskridelser bekræftes, og selskabet ikke viser interesse for foran- 
dring, eller hvis forandringsprocessen tager udsædvanlig lang tid, vurderer SEB, om det 
gavner kunderne at afhænde investeringen. I givet fald afhændes investeringen inden for 
tre måneder. 

 
4. Samarbejde med andre investorer 
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til, 
hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslags- 
kraft. 

 
SEB forholder sig til samarbejde med andre investorer. 

 
SEB i Danmark samarbejder med andre investorer i corporate governance spørgsmål. Dette kan 
ske via nomineringsprocessen eller handle om god børspraksis og andre vigtige emner. SEB i Dan- 
mark er ikke medlem af et permanent ejerskabs samarbejde.. 

https://sebgroup.com/about-seb/who-we-are/organisation/our-divisions/about-the-fund-management-company-seb-im-ab/our-sustainability-work/engage
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Internationalt samarbejder SEB med andre investorer via Hermes Equity Ownership. Herigennem 
kan vi påvirke virksomheder sammen og dermed opnå større effekt. SEB samarbejder også med 
CDP og PRI Clearinghouse. 

 
 
 

5. Stemmepolitik 
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en 
stemmepolitik of er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt. 

 
SEB i Danmark har en stemmepolitik, der indgår som en del af ejerskabspolitikken. 

 
Det er SEB i Danmarks ambition at deltage i generalforsamlinger, hvor SEB repræsenterer et væ- 
sentligt ejerskab, og/eller hvor indehavet er af betydende størrelse. SEB kan deltage enten person- 
ligt eller via proxy. 

 
Liste over afgivne stemmer offentliggøres på SEB’s hjemmeside: Afstemning international liste 

 

6. interessekonflikter 
Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflik- 
ter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres. 

 
Ejerskabspolitikken indeholder en beskrivelse af håndtering af interessekonflikter. 

 
I exceptionelle tilfælde kan SEB’s ejerskabs ansvar være i konflikt med rollen som asset manager. 
Dette er i særdeleshed tilfældet, hvis SEB har mulighed for at få oplysninger, der gør, at SEB bliver 
betragtet som insider og dermed bliver afgrænset fra at gennemføre transaktioner for de fonde, 
som SEB administrerer. I sådanne situationer kan SEB afstå fra at deltage aktivt i corporate gover- 
nance-aktiviteter. 

 
 

7. Rapportering 
Det anbefales, at institutionelle investorer mindst en gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden 
for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet. 

 
SEB i Danmark rapporter en gang årligt om vores aktiviteter inden for aktivt ejerskab. Rapportering 
sker på hjemmesiden seb.dk. På hjemmesiden findes endvidere oplysning om stemmeaktivitet. 

 
Se udfyldt rapporteringsskema på næste side. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sebgroup.com/siteassets/om_seb/fondbolaget/valberedningar_bolagsstammor_2017.pdf
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Skema til redegørelse for aktivt ejerskab 2018 
 

ANBEFALING FØLGER FØLGER 
DELVIST 

FØLGER 
IKKE 

FORKLARING PÅ FØLGER 

DELVIST/FØLGER IKKE 
ANBEFALINGEN 

1. POLITIK FOR AKTIVT EJERSKAB 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 
offentliggør en politik for aktivt ejerskab i 
forbindelse med aktieinvesteringer i danske 
børsnoterede selskaber. 

x    

2. OVERVÅGNING OG DIALOG 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 
overvåger og er i dialog med de selskaber, de 
investerer i, under behørig hensyntagen til 
investeringsstrategien og proportionalitets- 
princippet. 

x    

3. ESKALERING 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 
som del af politikken for aktivt ejerskab fast- 
lægger hvordan de kan eskalere deres aktive 
ejerskab udover den regelmæssige overvåg- 
ning og dialog. 

x    

4. SAMARBEJDE MED ANDRE INVESTORER 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 
som en del af politikken for aktivt ejerskab 
forholder sig til hvordan de samarbejder med 
andre investorer med henblik på at opnå 
større effekt og gennemslagskraft. 

x    

5. STEMMEPOLITIK 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 
som en del af politikken for aktivt ejerskab 
vedtager en stemmepolitik og er villige til at 
oplyse, om og hvordan de har stemt. 

x    

6. INTERESSEKONFLIKTER 

DET ANBEFALES, at politikken for aktivt 
ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvor- 
dan interessekonflikter i relation til aktivt 
ejerskab identificeres og håndteres. 

x    

7. RAPPORTERING 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 
mindst én gang årligt rapporterer om deres 
aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder 
stemmeaktivitet. 

x    

 
 
 
 
 


