Erhvervsstyrelsen
Att. Komitéen for god Selskabsledelse
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Svar på høring over Anbefalinger for aktivt Ejerskab

27. september 2016

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 1. september 2016 send Komitéen for god
Selskabsledelses udkast til Anbefalinger for aktivt Ejerskab i offentlig høring.

Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K

Udkastet til anbefalingerne ligger godt i tråd med, at rigtig mange af de
danske institutionelle investorer allerede er tilsluttet diverse samarbejder
omkring ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, hvor de udstukne an-
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befalinger allerede i høj grad er opfyldt.

mail@finansraadet.dk
www.finansraadet.dk

Helt overordnet bakker Finansrådet op om de hidtidige tiltag på området for
ansvarlige investeringer som retter sig mod investorer i Danmark og er baseret på internationale standardarter som f.eks. UN PRI. Finansrådet finder
det afgørende, at danske regler på området spiller sammen med internationale standarder og regler.
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Finansrådet støtter helt overordnet initiativer vedrørende ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Der findes allerede krav om rapportering af generelle forhold, som der skal oplyses om i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter etc. Det er derfor vigtigt, at Komitéen for god Selskabsledelse sikrer, at der ikke sker rapportering om aktivt ejerskab flere gange.
Finansråde har noteret sig timingen for det fremsendte udkast fra Komitéen
for god Selskabsledelse, da det kan betyde, at området bliver reguleret flere
forskellige steder, herunder i de forventede ændringer af EU-direktiv om
aktionærrettigheder. Anbefalingerne syntes at foregribe disse kommende
EU-regler ved at indføre danske særregler på området. Hertil kommer, at
mange danske institutionelle investorer allerede har politikker om ansvarlige
investeringer og aktivt ejerskab og i øvrigt er godt med på dette område set
i et internationalt perspektiv.
Der lægges i anbefalingerne op til, at der skal rapporteres om danske børsnoterede selskaber. Der sondres i de daglige processer normalt ikke mellem
danske og udenlandske selskaber i kapitalforvalternes politikker og indsatser vedrørende aktivt ejerskab. Det er derfor svært at se begrundelsen for
at indføre særregler i forhold til danske børsnoterede selskaber i forhold til
andre selskaber.

For så vidt angår håndtering af interessekonflikter, findes der allerede i me-
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get stort omfang regler for håndtering af interessekonflikter i den finansielle
sektor. Fælles for disse er, at de hører til i forretnings- og arbejdsgange og
ikke i offentliggjorte politikker. Dette bør også være tilfældet på dette område.
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Med venlig hilsen

Christine Habel
Direkte +45 3370 1091
ceh@finansraadet.dk
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