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På opfordring af Erhvervs- og Vækstministeriet har Komitéen for god Selskabsledelse i 2016 udarbejdet syv anbefalinger for aktivt ejerskab med henblik på at sikre, at danske børsnoterede selskaber får det aktive ejerskab fra deres
investorer, som bidrager til selskabernes værdiskabelse.
Komitéen anbefaler, at investorerne udarbejder en årlig redegørelse om aktivt ejerskab efter “følg eller forklar”-princippet. Dette er Lægernes Pensions redegørelse for aktivt ejerskab i 2019 i henhold anbefalingerne fra Komitéen for
god Selskabsledelse.
Anbefaling 1

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 1.
Lægernes Pension offentliggør på hjemmesiden sin politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, der beskriver principperne for arbejdet med at integrere samfundsansvar på investeringsområdet, herunder udøvelsen af aktivt ejerskab i form af dialog, udøvelse af stemmeretten og eksklusioner.
Det aktive ejerskab omfatter både danske og internationale udstedere af børsnoterede aktier og erhvervsobligationer.
Anbefaling 2

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 2.
Lægernes Pension overvåger i samarbejde med et uafhængigt screeningsbureau både danske og internationale børsnoterede selskaber for evt. brud med lokal lovgivning eller internationale normer, konventioner, principper eller retningslinjer. Dialogen med selskaberne sker i samarbejde med andre investorer. I overvågningen og dialogen skeles
ikke til, om Lægernes Pension har aktuelle investeringer i selskabet efter proportionalitetsprincippet. Aktiviteten går
dermed ud over komitéens anbefalinger.
Lægernes Pension har i 2019 været i aktivt ejerskab med i alt 103 selskaber om i alt 158 problemfyldte forhold via
vores eksterne konsulent, ISS-ESG. Hertil er Lægernes Pension en del af investornetværket Climate Action 100+, som
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udøver aktivt ejerskab udvalgte selskaber på klimaområdet. Det aktive ejerskab omfatter 161 selskaber og forløber i
perioden 2017-2022.
Anbefaling 3

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger, hvordan de kan
eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 3.
Lægernes Pension eskalerer det aktive ejerskab på flere måder.
Der er nedsat en intern komité for ansvarlige investeringer, som løbende gennemgår udviklingen blandt selskaberne
under aktivt ejerskab.
Lægernes Pension kan derudover anvende stemmeretten i selskaber, hvor Lægernes Pension ejer aktier, med henblik på at påvirke selskaber, som ikke i tilstrækkeligt omfang har udvist vilje til at ville afhjælpe verificerede brud på
internationale normer eller på anden vis ikke vurderes at efterleve pensionskassens politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.
Der træffes beslutning om at ekskludere et selskab fra investeringsuniverset, når det vurderes, at mulighederne for
aktivt ejerskab er udtømte.
Lægernes Pension har i løbet af 2019 ekskluderet 32 nye selskaber fra investeringsuniverset, mens 7 selskaber er
blevet geninkluderet i investeringsuniverset.
Anbefaling 4

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til, hvordan de
samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 4.
Lægernes Pension benytter et eksternt screeningsbureau, ISS-ESG, der varetager dialogen med selskaber med potentielle og verificerede problemfyldte forhold. Pensionskassen samarbejder herigennem med andre ligesindede investorer for at opnå maksimalt udbytte af det aktive ejerskab.
Hertil er Lægernes Pension på klimaområdet medlem af investororganisationen, Institutional Investors on Climate
Change (IIGCC), og investornetværket Climate Action 100+.
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Anbefaling 5

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik
og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 5.
Lægernes Pension har en stemmeretspolitik, der er beskrevet i politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.
Pensionskassen har i 2019 udnyttet stemmeretten ved knap 2.500 generalforsamlinger og stemt på mere end 28.000
forslag svarende til en stemmeprocent på 96 pct.
Lægernes Pension oplyser på forespørgsel om konkrete afstemninger.
Anbefaling 6

DET ANBEFALES, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation
til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 6.
Lægernes Pensions politik for ansvarlige investeringer beskriver, hvordan pensionskassen identificerer og håndterer
interessekonflikter. Det er vurderingen, at Lægernes Pensions aktuelle interessekonflikter er begrænsede. Det
samme gælder datterselskabet, Lægernes Bank, idet banken ikke udøver almindelig udlånsvirksomhed til det generelle erhvervsliv herunder danske eller internationale børsnoterede selskaber.
Anbefaling 7

DET ANBEFALES, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt
ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

Lægernes Pension følger komitéens anbefaling 7.
Lægernes Pension rapporterer årligt til bestyrelsen om årets aktiviteter og overholdelsen af den aktuelle politik for
ansvarlige investeringer herunder aktivt ejerskab og stemmeaktivitet. Oplysninger om pensionskassens aktive ejerskab på klimaområdet indgår desuden i en særskilt årlig redegørelse til generalforsamlingen om understøttelse af
den globale klimaaftale. I årsrapportens afsnit om samfundsansvar beskrives endvidere de væsentligste udviklinger
og aktiviteter i relation til implementering af politikken for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab
Interessenter orienteres via hjemmesiden om den årlige statusrapport for aktivt ejerskab.
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