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Indledning 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge anbefalingerne for aktivt ejerskab fra 

Komitéen for God Selskabsledelse efter følg-eller-forklar-princippet, som gælder for anbefalingerne. 

Følg-eller-forklar-princippet indebærer, at foreningen selv afgør, i hvilket omfang den ønsker at efterleve 

anbefalingerne. Vælger en forening ikke at følge en anbefaling, bør den forklare, hvorfor den har valgt 

anderledes, og hvordan den i stedet har indrettet sig. 

Anbefalingerne for aktivt ejerskab er opstillet nedenfor sammen med en oversigt over Investeringsforeningen 

Sparinvests efterlevelse af anbefalingerne. 

Foreningen har delegeret den daglige ledelse til administrationsselskabet, Sparinvest S.A., og selskabet har 

ansvaret for at sikre, at nærværende politik efterleves i administrationen af foreningen. Foreningens 

bestyrelse har det overordnede ansvar for, at anbefalingerne følges og for at sikre dette, modtager 

bestyrelsen løbende og mindst en gang årligt rapportering herom.  

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden sparinvest.dk for yderligere informationer om arbejdet med aktivt 

ejerskab samt politikker og nyhedsbreve.  

 

Anbefalinger fra Komitéen for God 

Selskabsledelse  

November 2016 

Investeringsforeningen Sparinvest 

(“Sparinvest”) 

1. Politik for aktivt ejerskab 

Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en 

politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i 

danske børsnoterede selskaber 

Sparinvest følger anbefalingen. 

[indsat link] 

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 

proportionalitetsprincippet.  

Sparinvest følger anbefalingen. 

3. Eskalering  

http://www.sparinvest.dk/
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Det anbefales, at institutionelle investorer som del af 

politikken for aktivt ejerskab fastlægger, hvornår og hvordan 

de vil eskalere deres aktive ejerskab udover den 

regelmæssige overvågning og dialog. 

Sparinvest følger anbefalingerne. 

[indsæt link] 

4. Samarbejde med andre investorer 

Det anbefales, at institutionelle investorer, som en del af 

politikken for aktivt ejerskab fastlægger en politik for 

samarbejde med andre investorer med henblik på at opnå 

større effekt og gennemslagskraft. 

Sparinvest følger anbefalingen. 

[indsæt link] 

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, hvordan de har stemt.  

Sparinvest følger anbefalingen. 

[indsæt link] 

6. Interessekonflikter 

Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en 

beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt 

ejerskab identificeres og håndteres. 

Sparinvest følger anbefalingen. 

[indsæt link] 

7. Rapportering 

Det anbefales, at institutionelle investorer årligt rapporterer 

om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder 

stemmeaktivitet.  

Sparinvest følger anbefalingen. 

 


