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Rapport om aktivt ejerskab, 1. halvår 2019

Bæredygtige investeringer er en grundsten i vores ambition om at integrere samfundsansvar i vores kerneforretning og vores 
vision om at være et skridt foran, når det kommer til at rådgive vores kunder om økonomisk tryghed.   

Når vi varetager vores kunders pensionsopsparinger, fokuserer vi på at levere attraktive langsigtede risikojusterede afkast, og her 
spiller bæredygtige investeringer en central rolle. 

Vi vil være aktive ejere og påvirke selskaber gennem dialog, afstemning på generalforsamlinger og samarbejde med andre 
investorer og interessenter. 

Som aktive ejere mener vi, at det er ansvarligt at gå i dialog med selskaber om væsentlige ESG-spørgsmål, og vi forbliver som 
udgangspunkt investeret i selskaber i stedet for at vende ryggen til, når der opstår problemer, udfordringer eller dilemmaer. Vi
anser aktivt ejerskab som den mest effektive måde, hvor vi kan bidrage til at skabe forandring og kan påvirke selskabers 
håndtering af risici og muligheder.

Formålet med vores rapport om aktivt ejerskab, er at give kunder og interessenter en løbende opdatering på vores aktiviteter og 
resultater. Rapporten indeholder to dele: dialograpporten og stemmerapporten. 



Rapport om aktivt ejerskab, 1. halvår 2019

1. del: Dialograpport

Denne præsentation er tiltænkt til brug som markedsføringsmateriale
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Introduktion til rapporten

Vi mener, at den mest effektive type af dialog med selskaber er drevet af 

investeringsteamene, da de er eksperter inden for deres respektive 

investeringsstrategier og aktivklasser, og de ligeledes har til opgave at 

foretage købs-/salgsbeslutninger for en given investering.

Vores investeringsteams er i løbende kontakt med selskaber om 

væsentlige ESG-spørgsmål for at forstå deres risici og muligheder og for 

at bidrage til vækst og udvikling. 

Vi registrerer og følger op på dialog med selskaber og resultaterne heraf 

med henblik på en struktureret dialogproces.
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I 1. halvår havde vi følgende dialogaktiviteter

123Selskaber

22Lande

62ESG-emner

137Interaktioner
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Vi var primært i dialog med unoterede, mid & large cap-selskaber

17 % 0 % 3 % 11 % 22 % 43 % 3 %

Unoterede Nano Cap Micro Cap Small Cap Mid Cap Large Cap Mega Cap

- < USD 50 mio. USD 50-250 mio. USD 250-2.000 mio. USD 2.000-10.000 mio. USD 10.000-200.000 mio. >USD 200.000 mio.
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Sektorfordeling af selskaber som vi var i dialog med i løbet af 1. halvår 2019

Forbrugsvarer
5 %

Finans
12 %Sundhed

9 %
Industri

21 %

Kommunikation
6 %

Informationsteknologi
5 %

Fast 
ejendom 1%

Dagligvarer
17 %

Materialer
10 %

Forsyning
4 %

Bemærk: Global Industry Classification Standard (GICS) anvendes til sektorklassificering.
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De 11 brancher som vi havde flest dialoger med i løbet af 1. havlår 2019

Antal selskaber pr. branche (sektor i parentes)

Bemærk: Global Industry Classification Standard (GICS) anvendes til sektorklassificering.
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Machinery (Industri)

Pharmaceuticals (Sundhed)

Tobacco (Dagligvarer)

Auto Components (Forbrugsvarer)

Automobiles (Forbrugsvarer)

Chemicals (Materialer)

Food Products (Dagligvarer)

Marine (Industri)

Beverages (Dagligvarer)

Aerospace & Defense (Industri)

Banks (Finans)
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Vi var i dialog med selskaber hjemmehørende i 22 forskellige lande

Bahrain

Holland

Finland

Schweiz

JapanBelgien

Norge

Færøerne

Sverige

Tyskland

Storbri-
tannien

Italien

USA

LuxembourgAustralien

Mauritius

Canada

Sydafrika

Danmark

Spanien

Frankrig

Tyrkiet
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2 %
11 % 5 %

11 %

16 %<8 
% 5 %8 %

16 %2 %
Resten af verden

7 % 3 %

2 %
4 %

Bemærk: ‘Resten af verden’ omfatter lande med et selskab eller som ikke er på kortet (undtagen USA).

Selskabsfordeling af vores dialogaktivitet på tværs af lande
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Fordeling af ESG-temaer for de selskaber vi var i dialog med

30%

27%

43%

Miljø

God selskabsledelse

Sociale forhold
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27%

15%58%

= Miljø

= Sociale forhold

= God selskabsledelse

Norden

20%

34%

46%

35%

33%

32%

Resten af verden

Resten af Europa

Opdeling af de ESG-temaer vi var i dialog omkring på tværs af regioner
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ESG-emner som vi adresserede og diskuterede med selskaber

Kundevelfærd

Systemisk risikostyring

EnergiomdannelsePalmeolieproduktion

Bæredygtige udviklingsmålAML-problemer og håndtering Organisationsadfærd

Behandling af personlige kundeoplysningerEnergieffektivitet Bæredygtighedscertifikater
Fastholdelse af medarbejdere AktietilbagekøbIncitamentsordninger

Integration og rapportering af bæredygtighed
Kapitalstruktur

Forskning og udvikling SelskabsledelseLandbrug

Ansvarligt spil

Håndtering af affald og farlige materialer ForsyningskædestyringProduktudvikling

Forretningsmodellens robusthed M&AFysisk påvirkning af klimaforandring Forretningsetik

Produktdesign og livscyklusadministration Opfyldelse af regulatoriske regler

Cirkulær økonomiBæredygtige produkterBæredygtighedsvurderinger KvalitetsstyringLønning af ledelse

ArbejdsstandarderAnsvarligt alkoholforbrugSpørgsmål om anti-trust og konkurrentadfærd

Produktkvalitet og -sikkerhedUdbytteKlimaneutralitet Impact-målinger

Økonomisk påvirkningAdministration af juridiske og regulatoriske forhold
Plastik/genbrugsprodukter

Grøn finansiering Medarbejderengagement, diversitet og inklusion

GHG-emissionBestyrelsens sammensætning
Vand- og affaldsvandsbehandling

Bæredygtighedsmål
Menneskerettigheder og fællesskabsrelationer Miljøhændelser

MilitærsalgsprocesDatasikkerhed
DigitaliseringLuftkvalitet Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Salgspraksis og produktmærkning Reorganisering

Aktiviteter i besatte områder Overboarding

Bestemmelser

Future fit
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I vores 137 selskabsinteraktioner var de 3 hyppigst forekommende ESG-emner: 
‘Militærsalgsproces’, ‘energitransformation’, ‘produktdesign og livscyklusadministration’

= Miljø

= Sociale forhold

= God selskabsledelse

7 7 7 7 7
8 8 8

9

15

18

21
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De ESG-emner vi oftest adresserede og diskuterede på tværs af E, S og G 

Miljø Sociale forhold God selskabsledelse

Emne Antal

1
Produktdesign og 
livscyklusadministration

15

2
Produktkvalitet og -
sikkerhed

9

3
Salgspraksis og 
produktmærkning

7

Forsyningskædestyring 6

Kundevelfærd 6

Forretningsmodellens 
robusthed

5

Behandling af personlige 
kundeoplysninger

3

Emne Antal

1 Militærsalgsproces 21

2
Integration og rapportering 
af bæredygtighed

8

3 Incitamentsordninger 8

4
Administration af juridiske 
og regulatoriske forhold

8

5
AML-problemer og 
håndtering

7

6 M&A 6

7 Udbytte 5

Emne Antal

1 Energitransformation 18

2
Håndtering af affald og 
farlige materialer

7

3
Vand- og 
affaldsvandsbehandling

7

4 GHG-emission 7

5 Bæredygtige produkter 6

6 Cirkulær økonomi 6

7 Energieffektivitet 4

1 1 1

22 2

33 3

44 4

55 5

66 6

77 7
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3
13 6

14

2710
611

192
Resten af verden

9 8

2
5

Note 1: To interaktioner uden domicildata
Note 2: ‘Resten af verden’ omfatter lande med et selskab eller som ikke er på kortet (undtagen USA).

Størstedelen af vores interaktion med selskaberne var i de nordiske lande
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Militærsalg-
sprocesMilitærsalgs-

proces
Militærsalgsproces

Militærsalgs-
proces

Incitamentsordninger

Kunde 
Velfærd Energi-

transformation
M&A

Administration af juridiske  
og regulatoriske forhold

Produktdesign og 
livscyklusadministration

Bæredygtigheds-
målGHG 

Emissioner

ESG-emner vi oftest berørte i de enkelte lande
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Selskabsinteraktion var primært en-til-en møder og møder med IR og/eller CEO

DeltagerniveauMødetype

Med andre 
investorer

En-til-en

68%

32%

0,8% 1,7%

4,1%

9,1% 9,9%

17,4%
19,0%

38,0%

0%

10%

20%

30%

40%

General Councel Other Board of
directors

Corporate
Sustainability

Executive Vice
President

CFO CEO IR
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Dialogeksempler: Militærsalgsproces

Militærsalgsproces var et af de emner, som vores investeringsteams oftest havde dialog med selskaber omkring i løbet af 1. halvår 2019. 
Ud af 137 dialoger var 21 fokuseret på militærsalgsprocessen. 

Definition

Militærsalgsprocessen 
vedrører selskabsledelse i 
forhold til salg af udstyr eller 
dele til militærbrug. 

Det omfatter områder såsom 
overholdelse af eksportregler, 
og hvordan selskabet 
håndterer ikke-finansielle 
risici.

Selskabseksempler Emner behandlet i følgende 
lande

Sektor: Industrimaskiner
“Gennemgik selskabets due diligence-proces for salg til forsvaret og 
hvordan selskabet argumenterede i forhold til dilemmaer ved dette 
salgsarbejde”

Sektor: Luftfart og forsvar
“Gennemgik selskabets eksisterende infrastruktur i forhold til at 
overholde eksportregler og aktuel status for kundeopgaver i visse 
geografiske områder”

Sektor: Bilreservedele
“Gennemgik selskabets eskaleringsproces ved identificering af ikke-
finansielle risici og hvem, som har det endelige ansvar for 
godkendelse”

Militærsalgsproces

Øvrige emner
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Dialogeksempler: Energiomdannelse

Energiomdannelse var et af de emner, som vores investeringsteams oftest havde dialog med selskaber omkring i løbet af 1. halvår 2019. 
Ud af 137 dialoger var 18 fokuseret på energitransformation. 

Definition

Emnet energitransformation 
dækker bl.a. over skiftet fra 
fossile energikilder til 
“grønnere” energialternativer 
med lavere kulstofsspor. 

Selskabets strategi for energi-
og kulemission kan direkte 
påvirke selskabets 
omkostningsstruktur, 
risikoprofil, robusthed og 
brandværdi i forhold til dets 
interessenter.  

Selskabseksempler Emner behandlet i følgende 
lande

Sektor: Industri
“Gennemgik de nye elektriske beholdere, som selskabet har 
modtaget, og udskiftningen af de nuværende beholdere med 
elektriske” 

Sektor: Industri
“Selskabets forskning og udvikling, elektrificeringsprocesser, 
software og brændstofsøkonomi”

Sektor: Forbrugsvarer
“Selskabets OEM-klimamål, omstilling af fremdriftssystem og 
elektisk/hybrid-teknologi” Energiomdannelse

Øvrige emner
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Dialogeksempler: Produktdesign og livscyklusadministration

Produktdesign og livscyklusstyring var et af de emner, som vores investeringsteams oftest havde dialog med selskaber omkring i løbet af 1. halvår 
2019. Ud af 137 dialoger var 15 fokuseret på produktdesign og livscyklusstyring. 

Definition

Produktdesign og 
livscyklusstyring omfatter bl.a. 
håndtering af påvirkningen fra 
produkter og services 
herunder emballage, 
distribution, brugsfase-
intensitet samt øvrige, 
eksterne miljø- og sociale 
forhold, som kan indtræffe i 
løbet af brugsfasen eller når 
levetiden er nået. 

Selskabseksempler Emner behandlet i følgende 
lande

Sektor:Dagligvarer
“Selskabets fokus på økologi og næringsindhold i dets produkter”

Sektor: Forbrugsvarer
“Selskabets strategi for hybrid- og elektriske køretøjer”

Sektor: Forbrugsvarer
“Reducere negativt aftryk gennem selskabets værdikæde”

Produktdesign og 
livscyklusadministration
Øvrige emner



Rapport om aktivt ejerskab, 1. halvår 2019

2. del: Stemmerapport

Denne præsentation er tiltænkt til brug som markedsføringsmateriale



23

Introduktion til stemmerapport

Den årlige generalforsamling er en mulighed for at give vores 

mening til kende, stemme på vigtige spørgsmål for selskabets 

drift og bidrage til god selskabsledelse. 

Vi stemmer på de årlige generalforsamlinger i danske selskaber, 

som vi er investeret i. 

Vi stemmer enten selv eller via en serviceudbyder. 

Vi registrerer og offentliggør, hvad vi har stemt.  
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I 1. halvår havde vi følgende stemmeaktiviteter

32Møder

1Lande

441Forslag
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Sektorfordeling for vores stemmeaktiviteter i løbet af 1. halvår 2019.

Finans
13 %

Informationsteknologi
9 %

Materialer
3 %

Forsyning
3 %Industri

28 %
Sundhed

22 %

Forbrugsvarer
13 %

Daglgvarer
9 %

Bemærk: Global Industry Classification Standard (GICS) anvendes til sektorklassificering.
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Vi stemte primært på den årlige generalforsamling

91%

9%

Ekstraordinært 
møde

Årlig generalforsamling 
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32

Vi stemte udelukkende i Danmark
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De fleste forslag der blev stemt på vedrørte forslag omkring direktionen

Ledelsesforslag
I alt 434 forslag

Aktionærforslag 
I alt 7 forslag

4

1 1 1

258

109

44

22

1
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Vi stemte hovedsageligt FOR forslagene

88,9 % (392 forslag)

441
forslag

For

2,3 % (10 forslag)Imod

8,8 % (39 forslag)Blankt
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Emner hvor vi oftest stemte imod ledelsesanbefalingen

1

1

2

3

35

Approve Remuneration of Directors and/or Committee Members

Approve Equity Plan Financing

Elect Director

Approve Remuneration Policy

Elect Members and Deputy Members of Corporate Assembly and/or Committee of
Representatives
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Ansvarsfraskrivelse og kontaktinformation

Denne publikation er udarbejdet af Danica Pension, som er en forretningsenhed i Danske Bank A/S (“Danske Bank”).  Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Denne publikation er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre 
forhold, der er relevant for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.  Denne publikation er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument. Selvom der er 
taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af 
dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere accepterer vi intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet 
uafhængigt verificeret.

Enhver henvisning i denne publikation til et finansielt instrument og/eller en bestemt udsteder er ikke en anbefaling om at købe eller sælge, et tilbud om at købe, et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at gøre tilbud om at købe 
eller sælge det pågældende finansielle instrument fra udbyderen. Danske Bank (på egne vegne eller på vegne af andre kunder), tilknyttede virksomheder eller medarbejdere, kan udføre services for, formidle arbejde fra, have lange 
eller korte positioner i eller på anden vis have interesse i investeringerne (herunder derivater) fra en udsteder, som nævnes her.  
Hverken denne publikation eller nogen kopi af denne må medbringes eller videreformidles til De Forenede Stater, deres territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person 
(som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i 
USA. Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 

Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

Danica Pension — Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København. Virksomhedsnummer:  61 12 62 28 
Tlf.  +45 45 13 96 00
Fax  +45 45 14 98 03
https://danicapension.dk


