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 Politik for ansvarlige investeringer  
 

Godkendt af bestyrelsen i: Dato 

Alm. Brand af 1792 fmba 3. november 2020 

Alm. Brand A/S 3. november 2020 

Alm. Brand Forsikring A/S 2. november 2020 

Forsikringsselskabet Alm. Brand liv og Pension A/S 2. november 2020 

 
Erstatter politik af: november 2019 
 
 

1. En ansvarlig investeringspolitik er alm. sund fornuft 

Alm. Brand har siden etableringen i 1792 taget hånd om kunderne. I forbindelse med koncernens 

investeringer sker dette på to måder. For det første skal koncernens investeringer sikre det højest mulige 

afkast på langt sigt under hensyntagen til risikoen. For det andet påvirker koncernens investeringsmønster 

indirekte samfundet. Har man kunden i centrum, må man tænke miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

forhold ind i investeringspolitikken.  Virksomheder eller lande, som ikke følger alment accepterede 

standarder, forventes over tid at få svært ved opnå accept af sin strategi og adfærd. Værdien af aktiver med 

relation til disse virksomheder eller lande påvirkes da negativt. Fravalget af denne gruppe af investeringer vil 

alt andet lige på sigt fremme et mere bæredygtigt samfund. Derfor er en ansvarlig investeringspolitik alm. 

sund fornuft. 

Alm. Brand respekterer de internationalt anerkendte retningslinjer for samfundsansvar og har tilsluttet sig 

FN’s Global Compact. 

2. Anvendelsesområde 

Politikken for socialt ansvarlige investeringer dækker i udgangspunktet alle koncernens aktiver, men 

fokusområderne inden for de forskellige aktivtyper er forskellige. Der er ingen forskel på at købe 

nyudstedelser eller at handle i det sekundære marked. 

I praksis er ansvarlige investeringer en svær balance mellem holdning og det muliges kunst, hvor begge dele 

løbende præges af udviklingen i samfundet.  Derfor er det vigtigt, at processen er baseret på opdaterede fakta 

og objektive kriterier, så gennemsigtighed og konsistens i beslutningerne sikres.  

Investeringer i afledte finansielle instrumenter og ”Exchange traded funds” (ETF’er), hvis udvikling er 

bestemt af underliggende indeks, er ikke omfattet af denne politik. Anvendelse af disse typer af finansielle 

instrumenter, er en nødvendig del af koncernens investeringsprocesser. 

Nedenfor er beskrevet, hvad koncernen bør forholde sig til inden for forskellige områder.  

3. Kontroversielle våben 

Alle typer af våben har høje menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, når de anvendes, men 

gruppen af kontroversielle våben vurderes i særdeleshed at være skadelige for civilbefolkningen. Koncernen 

ønsker ikke, via sine investeringer, at bidrage til aktiviteter forbundet med kontroversielle våben, herunder 

antipersonelle landminer, klyngeammunition, biologiske våben, kemiske våben og atomvåben. 
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4. Obligationsudstedelser fra lande 

Koncernen ønsker en eksponering mod lande, som har en god regeringsførelse med respekt for menneske- og 

arbejdstagerrettigheder samt fokus på bæredygtig vækst i samfundet. Dette er i tråd med koncernens værdier 

og mindsker på sigt udstederrisikoen på obligationen.  

Lande, som er ramt af sanktioner, som Danmark har tiltrådt, fravælges. Koncernen udelukker samtidig 

lande, der i alvorlig grad overtræder internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. 

Mindst en gang årligt foretages en vurdering af de enkelte lande, som koncernen er eksponeret imod gennem 

beholdningen af internationale statsobligationer. Vurderingen skal tage udgangspunkt i landets status m.h.t. 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Lande med uacceptable forhold, som ikke viser vilje og 

resultater i forhold til forbedring af ESG-forholdene, fravælges.   

5. Aktier og obligationer udstedt af virksomheder 

Koncernen anerkender, at landes nationale lovgivning ikke er ens, hvorfor virksomheder kan have forskellige 

rammer at operere indenfor. Virksomheder, som gentagne gange og bevidst bryder lovgivningen i de lande, 

hvor de opererer, fravælges.  

Virksomhederne skal som minimum overholde FNs Global Compact, der er baseret på 10 principper inden 

for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Nogle virksomheder vil ikke 

juridisk være bundet til at overholde disse principper i deres hjemland, men en ansvarlig virksomhed vil gøre 

det alligevel.  Yderligere beskrivelse af FNs Global Compact findes i Bilag 1. 

I forlængelse af Alm. Brands tilslutning til FN’s Global Compact, støtter Alm. Brand ligeledes op om den 

såkaldte ”Paris-aftale”. Klimahensyn er derfor inkorporeret i investeringsprocessen gennem screening af 

investeringsporteføljen. Alm. Brand ønsker endvidere ikke at investere i selskaber, hvor mere end 30% af 

omsætningen stammer fra enten termisk kul eller olie fra tjæresand som forurener i særlig grad, og hvor 

mindre miljøbelastende alternativer findes.  

Alm. Brand tager afstand fra aggressiv skatteplanlægning, og forventer, at de virksomheder vi investerer i, 

gør det samme. Ansvarlig skattepraksis er inkorporeret i investeringsprocessen gennem screening af 

porteføljen. Derudover inddrages EU’s sortliste, over lande der ikke er samarbejdsvillige om 

skattespørgsmål, i investeringsprocessen. 

Investeringer foretages ikke i værdipapirer som er underlagt sanktioner, der er vedtaget af FN eller EU og 

tiltrådt af Danmark eller direkte gældende i Danmark.  

6. Ejendomme  

Investeringer i ejendomme er som udgangspunkt underlagt samme proces for ansvarlige investeringer som 

de resterende aktiver. Skattepraksis er inkorporeret i investeringsprocessen gennem screening af ejendomme 

og forvaltere. Ejendomseksponeringer i Lande, som er ramt af sanktioner, som Danmark har tiltrådt, 

fravælges. Koncernen udelukker samtidig lande, der i alvorlig grad overtræder internationale konventioner, 

som Danmark har tiltrådt. 

7. Efterlevelse - kapitalforvalter og investeringsrammer. 

Koncernens investeringsrammer til kapitalforvalterne skal tage højde for nærværende politik. 

Kapitalforvalterne skal have en dokumenteret investeringsproces, der sørger for, at koncernens investeringer 

lever op til nærværende politik for ansvarlige investeringer. Det er en fordel, hvis kapitalforvalteren er 

tilsluttet FNs principper om ansvarlige investeringer (”UNPRI”), men det er ikke et krav.  

Direktionen i det pågældende selskab kontaktes af kapitalforvalteren, hvis kravet til den ansvarlige 

investeringsprofil overtrædes, og kapitalforvalter anbefaler, at positionen bibeholdes. Direktionen træffer 

den endelige beslutning.  
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8. Rapportering 
Direktionen orienterer bestyrelsen om bevæggrunden på førstkommende møde, hvis koncernen bibeholder 

et aktiv i beholdningen velvidende, at det vurderes at være i strid med nærværende politik. Bestyrelsen 

orienteres ikke, hvis aktiver, der vurderes at være i strid med nærværende politik, er blevet solgt.  

____________________ 
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Bilag 1 FN Global Compact 

 

FNs Global Compact er baseret på 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 

miljø og anti-korruption. De er bygget på: 

• FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder (FN, 1948) 

• Den internationale arbejdsorganisation ILOs Deklaration om fundamentale rettigheder og 
principper ved arbejde (ILO er FNs faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål) (ILO, 1998) 

• Rio-deklarationen om miljø og udvikling (FN, 1992)  
• FNs konvention mod korruption (FN, 2005)  

 

De 10 principper virksomheder opfordres til at følge og støtte udbredelsen af: 

a) Menneskerettigheder  
i. Selskaber bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder; og  
ii. sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.  

b) Arbejdstagerrettigheder  
i. Selskaber bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv 

forhandling; 

ii. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; 

iii. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 

iv. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 

c) Miljø 

i. Selskaber bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 

ii. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 

iii. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 

d) Anti-korruption 

i. Selskaber bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 

bestikkelse. 

Kilde: www.unglobalcompact.org 

___________________ 

 


