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ANBEFALING 
 
 

 

FØLGER FØLGER 

DELVIST 

 

 

FØLGER 

IKKE 
FORKLARING 

DOKUMENTATION/ 

REFERENCE 

 

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   

Politik for aktivt ejerskab er indeholdt dels i Politik 

for investeringsområdet 

(https://www.isp.dk/Investering/Investeringspolitik), 

dels i Politik for ansvarlige investeringer. I sidst-

nævnte kan man læse detaljeret om, hvordan ISP 

som investor gør brug af sin indflydelse til at påvirke 

selskaberne i investeringsporteføljen i en mere an-

svarlig og bæredygtig retning 

(https://www.isp.dk/Investering/Ansvarlige-

investeringer). 
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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-

tetsprincippet. 

X   

ISP screener investeringsporteføljen for eventuelle 

brud på globale normer gennem ekstern rådgiver. 

Ved mistanke om brud indgår vores eksterne rådgi-

ver i dialog med det pågældende selskaber på vegne 

af ISP og eventuelt andre investorer.  

En liste over hvilke selskaber, ISP er indgået i dialog 

kan tilgås her 

https://www.isp.dk/Investering/Ansvarlige-

investeringer. 

 

3. ESKALERING 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 

som del af politikken for aktivt ejerskab 

fastlægger hvordan de kan eskalere deres 

aktive ejerskab udover den regelmæssige 

overvågning og dialog. 
X   

Jf. ISP’s Politik for ansvarlige investeringer, kan et 

selskab blive ekskluderet fra ISP’s investeringsuni-

vers, hvis selskabet opererer i konflikt med globale 

normer og dialog vurderes virkningsløs.  

Samtidig ekskluderer ISP de selskaber, som er in-

volveret i produktion af kontroversielle våben, lige-

som vi heller ikke ønsker at investere i selskaber, 

der er sanktioneret af den danske stat. Nærmere 

information omkring ISP’s eksklusionskriterier kan 

tilgås her 

https://www.isp.dk/Investering/Ansvarlige-

investeringer. 

 

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 op-

nå større effekt og gennemslagskraft. 

X   

ISP samarbejder med andre investorer gennem de 

såkaldte ’pooled engagements’, hvor vores eksterne 

rådgiver indgår i dialog med selskaber i vores inve-

steringsportefølje, ofte i samarbejde med andre in-

vestorer. 

ISP er desuden del af et større netværk af institutio-

nelle investorer gennem vores medlemskab i UN PRI.  

 



Redegørelse for aktivt ejerskab 1. januar 2018 - 31. december 2018 4 

 

 
 

 
 
 

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  

ISP vil stemme på generalforsamlinger med respekt 

for muligheden for at opnå indflydelse i de enkelte 

investeringer. ISP vil vurdere fra sag til sag, om vi 

ønsker at offentliggøre, om og hvordan vi har stemt. 

 

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  

Håndtering af interessekonflikter er ikke en specifik 

del af hverken politikken for investeringsområdet 

eller politikken for ansvarlige investeringer, da hånd-

tering af interessekonflikt følger gængs praksis og 

regler på området. 

 

7. RAPPORTERING 

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer 

mindst én gang årligt rapporterer om deres 

aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herun-

der stemmeaktivitet. 
X   

Rapportering vedrørende, hvilke selskaber ISP er i 

dialog med, samt hvilke selskaber, der er eksklude-

ret fra ISP’s investeringsunivers, sker via hjemmesi-

den, og disse to lister opdateres hvert kvartal.  

Samtidig offentliggør ISP en komplet liste over, hvil-

ke børsnoterede selskaber, vi er investeret i.  

Der vil ske rapportering til bestyrelsen om anvendel-

se af aktivt ejerskab, men det vil ske ud fra en kon-

kret vurdering af de specifikke sager. 




