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1. Indledning  

I medfør af lov om finansiel virksomhed § 159, fastlægges følgende politik for Aktivt ejerskab i Alm. Brand 

koncernen (herefter Alm. Brand). 

2. Grundlæggende princip 

Alm. Brands politik for aktivt ejerskab bygger på et grundlæggende princip om ikke at investere i 
virksomheder, der bryder med vores politik for ansvarlige investeringer.  

Ved implementering af investeringsstrategien foretages en løbende screening af investeringsuniverset i 

henhold til Alm. Brands politik for ansvarlige investeringer. 

3. Strategi for udøvelse af aktivt ejerskab 

Overvågningen dækker over ikke-finansielle faktorer såsom selskabets sociale og miljømæssige indvirkning på 
samfundet samt god selskabsledelse. Hvis det konstateres, at et selskab, der allerede er investeret i, bryder 
med politikken for ansvarlige investeringer, vil investeringen i selskabet blive afhændet hurtigst muligt, under 

hensyntagen til aktuelle markedsvilkår. Screening foretages som minimum hver 6. måned. Derudover 

overvåges selskaberne også løbende for finansielle faktorer, herunder risiko, kapitalstruktur og finansielle 
resultater. Denne del af overvågningen foregår baseret på finansielle data fra diverse datakilder samt research 
fra udvalgte samarbejdspartnere.  

Som udgangspunkt udøver Alm. Brand ikke aktivt ejerskab i klassisk forstand. Den beslutning bygger på en 
række forskellige betragtninger, som er gengivet nedenfor. 

Alm. Brand har investeringer i mange forskellige aktivklasser og dermed en høj grad af diversifikation. Som 

følge heraf, og koncernens størrelse taget i betragtning, er ejerandelen i de enkelte selskaber 
ganske/forholdsvis lille. Vurderingen er derfor, at de relativt små ejerandele ikke er tilstrækkelige til at opnå 
reel indflydelse via aktivt ejerskab. Udgangspunktet er derfor, at selskaber, der vurderes at bryde med Alm. 
Brands politik for ansvarlige investeringer, udelukkes fra investeringsuniverset.  

Af samme årsag udøves stemmerettigheder som udgangspunkt ikke, da det vurderes, at det er for 
omkostningstungt ift. muligheden for at opnå en reel indflydelse.  

4. Interessekonflikter 

Ved udøvelse af aktivt ejerskab kan der opstå potentielle interessekonflikter. Der er nedsat en etisk komite i 

Alm. Brand, som diskuterer og behandler specifikke sager, og om nødvendigt eskaleres specifikke sager til 
bestyrelsen.  Hvis behandling af en specifik sag eskaleres fra den etiske komite til bestyrelsen, kan der opstå 
en interessekonflikt, da bestyrelsesmedlemmerne kan have en interesse i det pågældende selskab. Hvis der 
identificeres en interessekonflikt i forhold til et bestyrelsesmedlem, har det pågældende bestyrelsesmedlem 

pligt til at orientere den øvrige bestyrelse herom, og bestyrelsesmedlemmet kan ikke deltage i behandlingen 
af den specifikke sag.  


