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Redegørelse vedrørende ’Anbefalinger om aktivt ejerskab’ 2017 

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 proportionali-

tet. 

 

 

X 

   

3. ESKALERING 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 

som en del af politikken for aktivt ejerskab 

fastlægger hvordan de kan eskalere deres 

aktive ejerskab udover den regelmæssige 

overvågning 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 

 Sampension har, som en del af investerings-poli-

tikken fastlagt regler for stemmeafgivelse på ge-

neralforsamlinger for danske OMX C25 selskaber 

samt øvrige selskaber med betydende indfly-

delse. Sampension offentliggør som udgangs-

punkt ikke, hvordan der er stemt i forhold til den 

enkelte virksomhed med mindre det vurderes at 

være hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. 

Det er Sampensions opfattelse, at den løbende 

dialog med enkeltvirksomheder på området for 

ansvarlig virksomhedsadfærd understøttes bedst 

ved at stemmeafgivelse ikke systematisk offent-

liggøres. 

6. INTERESSEKONFLIKTER 

DET ANBEFALES, at politikken for aktivt ejer-

skab indeholder en beskrivelse af, hvordan 

interessekonflikter i relation til aktivt ejer-

skab identificeres og håndteres. 

  

X 

 

 

Sampension har i de interne forretningsgange for 

ansvarlige investeringer etableret processer til 

håndtering og forebyggelse af interessekonflik-

ter. 

7. RAPPORTERING 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 

mindst én gang årligt rapporterer om deres 

aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herun-

der stemmeaktivitet. 

 

 

 

X 

 Sampension offentliggør med en vis frekvens på 

hjemmesiden, samt i den årlige rapport om an-

svarlige investeringer, information om aktivite-

terne inden for aktivt ejerskab, dog undtaget 

stemmeaktivitet jf. forklaring under anbefaling 

nr. 5. 

 


