
Politik for aktivt ejerskab
i Investeringsforeningen Handelsinvest

Forvaltningen af foreningens formue skal udelukkende være i investorernes interesse. 
Forvaltningen skal derfor altid arbejde på at opnå bedst mulige afkast til investorerne 
under hensyntagen til foreningens vedtægter, prospekt og investeringspolitikker. De 
muligheder, der findes for indflydelse som følge af de ejerandele af selskaber i foreningens 
forskellige afdelinger, skal tilsvarende anvendes med henblik på at fremme investorernes 

langsigtede afkast.
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Indledning
Formålet med denne politik er at fastslå foreningens 

retningslinjer for aktivt ejerskab. I politikken angives 

dels mål i form af de overordnede principper, som for-

valtningen skal sikre er gældende i de selskaber, for-

eningen investerer i, og dels midler, dvs. hvordan for-

valtningen praktisk skal udøve sit aktive ejerskab for at 

nå de angivne mål.

Politikken er vedtaget af foreningens bestyrelse og 

skal løbende efterleves af forvaltningen. Den skal end-

videre anvendes i kommunikationen med nuværende 

og kommende investorer og skal derfor offentliggøres 

på foreningens hjemmeside.

Handelsinvest har den holdning, at aktiv forvaltning 

kan gøre en forskel, og dette afspejles i foreningens 

investeringspolitikker. Det betyder samtidig, at forenin-

gens forvaltere tæt følger de selskaber, der investe-

res i. 

Foreningen og foreningens rådgivere forsøger dels via 

dialoger og dels ved at anvende foreningens stemme-

rettigheder at guide selskaberne, der investeres i, i ret-

ning af øget performance og øget bæredygtighed/

ESG. Nærværende politik går dermed hånd i hånd 

med foreningens politik for ansvarlige investeringer.

Samlet er formålet at styrke selskabernes langsigtede 

udvikling og dermed bidrage til styrkede langsigtede 

afkast til foreningens investorer.

Gældende regler
Forvaltningen er underlagt lov om investeringsforenin-

ger m.v., lov om finansiel virksomhed m.fl. Det betyder 

blandt andet, at forvaltningen skal tilrettelægges så-

dan, at forvaltning alene sker i investorernes interesse. 

Forvaltningen må derfor ikke købe aktier i selskaber, 

der har sådanne stemmerettigheder, at foreningen 

ikke kan stemme og dermed have indflydelse på le-

delsen af et selskab. 

http://handelsinvest.dk
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Forvaltningen af hver enkelt af foreningens afdelin-

ger skal desuden ske i henhold til de vedtægter, der 

er godkendt af Finanstilsynet og tilsvarende eventuelle 

retningslinjer fastsat af Finanstilsynet.

Herudover følger foreningen de anbefalinger om aktivt 

ejerskab, der er udarbejdet af komitéen for god sel-

skabsledelse.

Handelsinvests grundlæggende syn på aktivt 
ejerskab
Hovedformålet med aktivt ejerskab er at fremme for-

udsætningerne for en holdbar og god udvikling i sel-

skaber, som foreningens kapital investeres i, og der-

med mulighederne for bedre afkast. Ejerskabet skal 

udføres sådan, at selskabets værdi og dermed for-

eningens andel har en langsigtet god udvikling i in-

vestorernes interesse. Handelsinvest vurderer, at en 

aktiv og ansvarsfuld ejerstyring er en vigtig del af for-

valtningsopgaven for investorerne.

Det aktive ejerskab rettes mod selskabernes 

egen ledelse og med det mål, at ledelsen skal op-

fylde de principper for effektiv og sund ledelse som 

 Handelsinvest har vedtaget. Derudover skal det aktive 

ejerskab anvendes i forsøg på at lede til en sådan an-

svarsfuld adfærd, som Handelsinvest anser som væ-

rende en grundforudsætning for god langsigtet værdi-

tilvækst i et selskab.

Hvor aktiv Handelsinvest er, afhænger af en vurdering 

af den værdi, som påvirkningen forventes at kunne 

opnå. I det aktive ejerskab indgår også foreningens 

mulighed for frit, fx når som helst, at sælge en andel af 

et selskab, hvor det menes at have størst værdi.

Handelsinvest skal altid handle selvstændigt i forhold 

til de selskaber, der indgår i foreningens fonde. Det 

aktive ejerskab skal udelukkende styres ud fra en vur-

dering af, hvad der er bedst for investorerne på kort 

og især langt sigt.

Principper for aktivt ejerskab
Information og åbenhed

Handelsinvest skal sikre, at der er transparent og god/

tilstrækkelig information fra selskaberne, eftersom det 

er vigtigt for muligheden for effektivt aktivt ejerskab 

samt velfungerende finansielle markeder og dermed 

bedste mulighed for at forvalte foreningens kapital i in-

vestorernes interesser.

Stemmeafgivning

At stemme på en generalforsamling er det sted, hvor 

der opnås den bedste mulighed for at udøve indfly-

delse.

Selskaberne skal efterleve de regler, der er gældende 

og dermed give aktieejere indflydelse ved stemmeaf-

givning – reglerne følger af love, børsregler og andre 

relevante bestemmelser og retningslinjer samt agere i 

henhold til almindelig god praksis.

For at opnå så gode muligheder som muligt for ind-

flydelse er det væsentligt, at indkaldelse til generalfor-

samling sker i så god tid som muligt inden for de ram-

mer og regler, der er gældende.

Bestyrelse

Handelsinvest skal arbejde for, at hver bestyrelse er 

effektiv og præget af mangfoldighed samt med for 

selskabet relevante kompetencer. Begrebet mangfol-

dighed skal tolkes bredt. Der lægges især vægt på 

en jævn kønsfordeling i bestyrelsen. For så vidt an-

går små og mellemstore selskaber og i brancher, hvor 

kvinder normalt er underrepræsenterede i bestyrelser, 

vil Handelsinvest arbejde for at repræsentationen af 

kvinder i bestyrelsen øges.

Hver bestyrelse bør have en evne til at iagttage og 

håndtere relevante bæredygtighedsspørgsmål.
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Anbefalinger om uafhængige bestyrelsesmøder skal 

følges, således at det sikres, at bestyrelsen kan styre 

selskabet med integritet og effektivitet.

For at øge effektiviteten på bestyrelsesmøder bør be-

styrelsen stræbe efter, at antallet af bestyrelsesmøder 

er få, med mindre selskabets kompleksitet kræver no-

get andet.

Bestyrelsesmøder bør ikke have flere emner, end at 

der kan sikres tilstrækkelig tid til hvert emne og der-

med effektivt bestyrelsesarbejde.

Revision

Revisionen udpeges af aktionærerne og udgør såle-

des deres kontrolorgan. Det er derfor vigtigt, at revi-

sionen har en uafhængig rolle i forhold til selskabets 

direktion og bestyrelse, og at processen for valg af re-

visor er karakteriseret af tydelighed og transparens. 

Revisionens information til aktionærerne skal være re-

levant og tydelig. For at sikre høj kvalitet skal revisio-

nens arbejde løbende vurderes.

Honorar og bonus til bestyrelsesmedlemmer

Det samlede honorar skal være rimeligt og på mar-

kedsmæssige vilkår samt afspejle medlemmernes an-

svar og indsats.

Løn og lønsystem (vederlagssystem)

Selskabets bestyrelse har ansvaret for at udforme og 

vurdere selskabets lønsystem. Systemet skal være ri-

meligt, balanceret og tilpasset selskabets aktiviteter. 

Løn skal være på markedsmæssige vilkår og rime-

lige.

Selskabet skal have en lønpolitik, der beskriver de 

grundlæggende retningslinjer for løn til de ansatte i 

selskabet. Politikken skal indeholde vilkår for fastløn, 

evt. bonus, regler for fratrædelsesløn samt vilkår for 

pension, herunder eventuelt også aktierelaterede inci-

tamentsprogrammer eller tilsvarende. 

Pension skal baseres på fast løn og arbejdstid, sådan 

at omkostninger hertil kan forudses. Løn til den an-

satte skal ses som summen af de enkelte delelemen-

ter.

Aktionærerne godkender lønpolitikken efter veldoku-

menteret forslag fra bestyrelsen.

I visse tilfælde kan aktierelaterede incitamentspro-

grammer være et tillæg til de øvrige aflønningsformer. 

Formålet med et aktierelateret incitamentsprogram er, 

udover at det er en del af den samlede lønpakke, at 

skabe et interessefælleskab blandt deltagerne i pro-

grammet til at nå specifikke præstationsmål. En måde 

at skabe dette interessefælleskab er at stille krav om, 

at den ansatte selv investerer i programmet.

Handelsinvest vil arbejde for følgende:

• At aktiebaserede incitamentsprogrammer præges 

af enkelthed, tydelighed, transparens og målbar-

hed. Dette er vigtigt både for aktionærerne og for 

deltagerne i programmet.

• At incitamentsprogrammet har en tydelig sammen-

hæng mellem aktionærernes og deltagernes af-

kast. Hvis aktionærernes afkast er negativt, bør 

også deltageres afkast være begrænset. Der skal 

fastsættes et maksimum for afkast.

• Mål skal fastlægges i forhold til den kontekst og 

branche, som selskabet er en del af. Som ud-

gangspunkt bør mål være fastlagt på forhånd, men 

kan i særlige tilfælde, hvor det giver bedre mening, 

offentliggøres på et senere tidspunkt.

• Incitamentsprogrammet skal sammensættes så-

dan, at præstationer kan vurderes langsigtet. Dette 

er med til at stimulere en holdbar virksomhedsud-

vikling og mindsker risikoen for kortsigtede resul-

tatoptimeringer.
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• At udgifterne til et aktiebaseret incitamentsprogram 

balancerer mellem aktionærernes krav på den ene 

side og de ansattes (deltagernes) forventninger til 

honorering for en given præstation på den anden 

side. Udgifterne beregnet i forhold til aktiekapitalen 

kan variere afhængig af virksomhedens størrelse 

og det af bestyrelsen vurderede behov for at opnå 

de definerede præstationsmål. En vurdering af de 

aktuelle udgifter skal også tage hensyn til eksiste-

rende incitamentsprogrammer.

Principper for ejer- og kapitalsammensætning
Kapitalstruktur

Virksomheden skal stræbe efter at have en effektiv 

kapitalsammensætning. Spørgsmål om kapitalsam-

mensætning skal normalt håndteres af bestyrelse og 

ledelse med det formål at fremme virksomhedens ud-

vikling over tid.

Beslutninger i relation til egenkapitalen foretages af 

aktionærerne, fx udbytte, aktieemission eller køb af 

egne aktier. Tilladelse til ændring af kapitalsammen-

sætningen skal have kort løbetid. Forslag fra virksom-

hedens bestyrelse vedrørende sådanne ændringer 

skal være transparente og tydeligt beskrive årsa-

gerne til forslaget. Virksomheden bør normalt have en 

udbyttepolitik, og forslag til udbytte skal ske i henhold 

til denne politik.

Ny-emissioner skal normalt ske med ret til forhånds-

tegning for eksisterende aktionærer.

Ligebehandling af aktionærer

Handelsinvest mener, at ligebehandling af aktionæ-

rer er vigtigt og vil derfor arbejde for, at aktier med 

samme økonomiske rettigheder i virksomheden al-

tid skal behandles lige, fx i forbindelse med udbytte, 

opkøb af alle aktier eller likvidation. Derudover me-

ner Handelsinvest, at én aktie = én stemme er at fore-

trække. Det betyder, at der er en direkte sammen-

hæng mellem økonomisk ejerandel og indflydelse. 

Afvigelser fra dette princip skal kunne motiveres. 

 Handelsinvest er generelt positiv for forslag, der redu-

cerer forskelle i stemmerettigheder, men under forud-

sætning af, at det sker med respekt for eksisterende 

aktionærer og deres rettigheder.

Principper vedrørende ansvarsfulde 
investeringer
Handelsinvests opfattelse er, at ansvarlig adfærd er 

en grundforudsætning for en langsigtet værditilvækst i 

et selskab. Ansvarlig investering bliver dermed en vig-

tig forudsætning for at nå vores mål om at skabe gode 

langsigtede afkast.

Handelsinvests investeringspolitik omfatter, at de for-

skellige afdelingers kapital aktivt investeres i virk-som-

heder, der vurderes at have gode forudsætninger for 

langsigtet god udvikling, og hvor holdbarhed og an-

svarsfuld ledelse er vigtige delelementer, der iagtta-

ges.

Handelsinvest har i en særskilt Politik for ansvarlige in-

vesteringer (se mere her https://handelsinvest.dk/ba-

eredygtighed.html) beskrevet, hvilke internationale nor-

mer og konventioner foreningen og/eller foreningens 

rådgivere støtter, hvilke virksomheder foreningen und-

lader at investere i, samt hvordan foreningen i øvrigt 

arbejder ansvarsfuldt. Handelsinvests rådgivere har 

underskrevet FN´s principper for ansvarsfulde investe-

ringer (PRI).

Handelsinvest vælger aktivt at undlade at investere i 

en virksomhed, eller har en dialog med en virksom-

hed, som er identificeret som værende en, der har 

handlet i strid med de internationale normer og kon-

ventioner, som foreningen støtter, eller hvis virksomhe-

den ikke lever op til foreningens politik for ansvarsfulde 

investeringer. Via dialog forsøger vi aktivt at påvirke en 

virksomhed til at følge internationale normer og kon-

ventioner og til at forbedre deres forebyggende ar-

bejde inden for holdbarhed.
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Handelsinvest anvender herudover sine stemmeret-

tigheder på generalforsamlinger, både i Danmark og i 

udlandet. Med en samlet formue på ca. 14 mia. kr. for-

delt på mange investeringer har foreningen ikke store 

ejerandele, men ved at stemme kan foreningen sam-

men med andre aktionærer alligevel påvirke virksom-

hederne i en bæredygtig og ansvarlig retning. Handel-

sinvest stemmer ca. 100-150 gange på et almindeligt 

kalenderår. Stemmerne vil fortrinsvist ske på de stør-

ste ejerandele, men også hvor der skal stemmes på 

områder, der bryder med nærværende politik og for-

eningens politik for bæredygtige investeringer. For-

eningens har de største ejerandele i danske aktier.

Handelsinvest overvåger løbende vigtige selskabs-

meddelelser i relevante virksomheder, hvor foreningen 

er aktionær. Når der skal stemmes, sikrer vi os, at vi 

har indhentet al relevant information, der er tilgængelig 

til brug for analyse og beslutning om stemmeretning. 

Dette sker gennem dels kontakter til virksomheder, 

tredjepartsanalyser, markedsinformation og udbydere 

af ”aktionærservices”.

Deltagelse på generalforsamlinger

Foreningen stemmer som anført ovenfor på de årlige 

generalforsamlinger, hvor foreningen har de største 

ejerandele samt i øvrigt, hvor afgivelse af en stemme 

vurderes væsentlig i forhold til foreningens politiker in-

den for bæredygtighed. Handelsinvest stemmer på 

den måde, vi anser som værende bedst for en lang-

sigtet udvikling af virksomheden og foreningens inve-

stering i den pågældende virksomhed.

Foreningen har ikke aktieudlån, og dermed elimineres 

spørgsmålet om stemmerettigheder for udlånte aktier.

Hvis foreningen vurderer, at det vil forbedre resultatet 

af det aktive ejerskab at samarbejde med andre aktio-

nærer, og hvis det i øvrigt er i overensstemmelse med 

foreningens politikker, kan foreningen vælge at gøre 

dette.

Bestyrelsesarbejde

Handelsinvest skal anvende sine ejerandele uden at 

stille krav om plads i bestyrelserne i de virksomhe-der, 

som foreningens fonde har investeret i. En plads i en 

virksomheds bestyrelse komplicerer forenin-gens mu-

lighed for at kunne have en aktiv og effektiv forvaltning 

og vil i øvrigt være svært at kombinere med krav om, 

at foreningen til enhver tid skal kunne sælge en given 

aktie, når det vurderes i investorernes interesse.

Dialog med virksomheder

Handelsinvest skal direkte eller indirekte kunne gå i 

dialog med virksomheder i sin rolle som aktionær, fx 

af hensyn til ansvarlighed eller i sammenhæng med 

andre afstemningsforslag fra virksomheden, fx incita-

mentsprogrammer, hvis det i øvrigt vurderes relevant. 

En sådan dialog kan også ske i samarbejde med an-

dre aktionærer eller aktører for at opnå større indfly-

delse/påvirkning.

Ekstern kommunikation

Ud over at Handelsinvest intern arbejder med ak-

tivt ejerskab, vil vi også eksternt kommunikere om 

det ansvarsfulde arbejde. Det betyder, at denne po-

litik og politik for ansvarlige investeringer vil blive of-

fent-liggjort på foreningens hjemmeside, ligesom der 

vil være et afsnit i foreningens årsrapport, der redegør 

for dette arbejde. Endvidere vil foreningen én gang om 

året offentliggøre en rapport, der beskriver, hvordan 

foreningen har arbejdet med ansvarlighed og bære-

dygtighed, herunder det aktive ejerskab.
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Organisation
Bestyrelsen for Handelsinvest afholder syv bestyrel-

sesmøder årligt. Hertil kommer, at foreningens for-

mand og næstformand deltager i Handelsinvest 

 Investeringsforvaltning A/S´ fire årlige bestyrelsesmø-

der. Spørgsmål om aktionærrettigheder, der er væ-

sentlige og principielle, besluttes af foreningens be-

styrelse. Væsentlige og principielle beslutninger er fx 

spørgsmål om politik for aktivt ejerskab, politik for an-

svarlige investeringer samt ændringer i foreningens 

komité for ansvarlige investeringer.

Komitéen for ansvarlige investeringer består i dag 

af adm. direktør i Handelsinvest Henrik Kragh samt 

af head of Handelsbanken asset management DK 

 Michael Kristiansen. Komitéen afholder møder efter 

behov, dog minimum én gang årligt, og refererer di-

rekte til foreningens bestyrelse.

Opfølgning og rapportering
Nærværende politik opdateres og godkendes af for-

eningens bestyrelse minimum en gang årligt.

På årsbasis redegøres for foreningens afgivelse af 

stemmer på ordinære og ekstraordinære generalfor-

samlinger. Afgivelse af stemmer skal ske i henhold til 

denne politik. Hvis der mod forventning er afgivet en 

stemme i strid med politikken, skal der særskilt rede-

gøres for dette.

Den samlede rapport godkendes af foreningens be-

styrelse forinden offentliggørelse.

Compliance kontrollerer, at arbejdet med det aktive 

ejerskab sker i henhold til denne politik.

Bestyrelsen for Handelsinvest

Herning, 22. august 2019
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