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Formålet med politikken og de heri anførte corporate governance-principper er 
at skabe grundlag for at beskytte og fremme den langsigtede værdiskabelse i de 
selskaber, hvis kapitalandele Danica Pension investerer i; med respekt for sel-
skabsspecifikke, lokale, branchemæssige og andre investeringsrelevante forhold, 
f.eks. at selskaber kan indgå i tematiske strategier, der lægger særlig vægt på f.eks. 
miljømæssige forhold. Politikken gælder også med de fornødne tilpasninger i forbin-
delse med stemmeudøvelse knyttet til obligationsudstedelser, som Danica Pension 
har investeret i.

Nærværende politik for aktivt ejerskab og udøvelse af stemmerettigheder revide-
res af Direktionen årligt eller efter behov hyppigere.

Politikken gælder for Danica-koncernen, det vil sige Danica Pension Livsforsikringsak-
tieselskab, Forsikringsselskabet Danica Skadesforsikringsaktieselskab af 1999. Når 
der står ”Danica Pension” i denne politik, menes der alle ovennævnte selskaber. Når 
der står ”bestyrelsen” eller ”direktionen”, menes der bestyrelsen eller direktionen i alle 
ovennævnte selskaber. Udenlandske datterselskaber skal i den enkelte enheds direkti-
on eller bestyrelse vedtage en tilsvarende politik tilrettet lokale forhold.

Politikken gælder for vores investeringer på vegne af kunder. Kunder, der har et diskre-
tionært mandat, kan vælge at følge deres egen politik og overbevisninger i relation til 
ansvarlige investeringer. 

Nedenstående principper for corporate governance ønsker Danica Pension prakti-
seret for de selskaber, vi investerer i. Principperne beskriver fordelingen af opgaver 
samt ansvaret hos og samspillet mellem ledelsesorganerne i et selskab og dets ejere. 
Endvidere beskriver de overvågningen heraf og ansvaret herfor.

Et selskabs ledelse er ansvarlig for at drive selskabet i ejernes interesse, dvs. sikre en 
optimering af den langsigtede værdiskabelse. Dets ejere og kapitalforvaltere over-
våger og vurderer bestyrelsen, selskabets struktur og dets governance, og bør ikke 
involvere sig i selskabets daglige drift.

Udøvelse af stemmerettigheder
Danica Pension vil agere som aktive ejere over for selskaber, hvor det vurderes at øge 
kundernes risikojusterede afkast og hvor Danica Pension repræsenterer en relevant 
ejerandel. Danica Pension vil primært søge at påvirke selskabernes governance gen-
nem dialog med selskabernes ledelser og sekundært ved at stemme på selskabernes 
generalforsamlinger. I udøvelsen af indflydelse på corporate governance er Danica 
Pension bevidste om, at corporate governance fortolkes og implementeres forskelligt 
i forskellige markeder og afhængigt af kulturelle og juridiske forhold, ligesom Danica 
Pension er bevidste om betydningen af ethvert selskabs særegne situation.

1. INDLEDNING OG FORMÅL

2. OMFANG OG ANVENDELSE

3. PRINCIPPERNE FOR CORPORATE 
GOVERNANCE

Politik for aktivt ejerskab  
og udøvelse af stemmerettigheder 
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Danica Pension kan – under hensyntagen til gældende regler – samarbejde med andre 
investorer og inddrage analyser fra tredjepart, hvis det findes hensigtsmæssigt med 
henblik på at opnå større effekt. 

Selskabsledelse
Danica Pension foretrækker en to-strenget ledelsesstruktur bestående af en bestyrel-
se og en direktion, med en majoritet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer, der kol-
lektivt besidder de nødvendige kompetencer og den nødvendige erfaring. Derudover 
foretrækker Danica Pension, at rollerne som bestyrelsesformand og administrerende 
direktør er adskilte. 

I tilfælde af en en-strenget ledelsesstruktur foretrækker Danica Pension, at der er en 
klar majoritet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Et selskabs bestyrelse skal være i stand til at leve op til sine forpligtelser, herunder 
arbejdet med at bedømme og godkende selskabets strategi, sikre integritet og an-
svarlighed og yderligere at udvælge, monitorere og aflønne nøglemedarbejdere på en 
tilstrækkelig måde, uden unødig påvirkning af interne eller eksterne parter.

Kultur
Danica Pension forventer, at et selskabs ledelse sikrer dets integritet og fremmer en 
ansvarlig og passende adfærd i forhold til alle selskabets interessenter.

For at sikre en socialt ansvarlig adfærd foretrækker Danica Pension, at selskaber har 
en proces for at leve op til UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, UN Guiding Principles, The UN-backed Principles for Responsible Invest-
ments (PRI), The UN Environmental Program Finance Initiative (UNEPFI), The Univer-
sal Declaration of Human Rights, The ILO Declaration of Fundamental Principles of 
Rights at Work – som nævnt i vores politik for ansvarlige investeringer.

Risikohåndtering
Danica Pension forventer, at et selskabs ledelse har en proaktiv og effektiv identifika-
tion og håndtering af selskabets risiko. Danica Pension foretrækker en proces, hvor 
selskabets bestyrelse årligt godkender selskabets risikopolitik.

Revision
Danica Pension forventer, at et selskabs bestyrelse sørger for en robust og uafhæn-
gig revisionsproces. Danica Pension finder det hensigtsmæssigt, at selskaber med 
komplekse regnskabs- og revisionsforhold etablerer et revisionsudvalg til forberedelse 
af bestyrelsens behandling af disse forhold. 

Ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer 
Danica Pension forventer, at et selskabs bestyrelses aflønning er struktureret på en 
sådan måde, at bestyrelsens uafhængighed ikke reduceres i forhold til direktionen 
eller kontrollerende ejere.

Danica Pension finder generelt incitamentsaflønning til en bestyrelse inoptimal, men 
kan ikke udelukke, at det i særlige tilfælde kan være hensigtsmæssigt og nødvendigt.
Det er Danica Pensions holdning, at en selskabsdirektions aflønning bør være kon-
kurrencedygtig, i overensstemmelse med de faktorer, der er afgørende for selskabets 
langsigtede værdiskabelse, og understøtte en sund kultur i selskabet.

Danica Pension foretrækker, at direktioners incitamentsprogrammer er langsigtede, 
transparente, fremmer reel værdiskabelse og ikke tilskynder til en højere eller lavere 
risikoprofil, end ejerne ønsker.

Danica Pension forventer, at direktioners aflønning, herunder også incitamentspro-
grammer, offentliggøres i tilstrækkeligt omfang – dog ikke nødvendigvis på personni-
veau.
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Informationspolitik
Danica Pension forventer, at selskaber har en klar informationspolitik, der bygger på 
konsistens, fuldstændighed og rettidighed. Tilstrækkelig og rettidig information fra sel-
skaberne er en forudsætning for omverdenens tillid og velfungerende kapitalmarkeder.
Danica Pension foretrækker offentliggørelse af økonomiske målsætninger, og opfølg-
ning på disse anses som væsentlige elementer i corporate governance.

Hvis selskaber ikke følger relevante og generelt accepterede principper for corporate 
governance, forventer Danica Pension, at de forklarer hvorfor.

Kapitalstruktur og udbyttepolitik
Danica Pension forventer, at en selskabsbestyrelse sikrer en hensigtsmæssig og 
velbelyst kapitalstruktur. Danica Pension foretrækker, at kapitalstrukturen afspejler de 
operationelle risici, cash flow’et og selskabets investeringsbehov, og ikke at selskabet 
er hverken overkapitaliseret eller stærkt gældsat. 

Danica Pension foretrækker en konsistent og kontinuert udbyttepolitik.
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