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“MP Pension anser
anbefalingerne fra Komitéen
for god Selskabsledelse som
minimumskrav”.

Anbefaling

Følger

Følger

Følger

Forklaring på

delvist

ikke

følger delvist/følger ikke

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

X

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.

X

3. Eskalering
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.

X

4. Samarbejde med andre investorer
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.

X

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 og hvordan de har stemt.

X

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

X

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

X
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Redegørelse for
aktivt ejerskab i
2018
Regnskabsperioden 01.01.2018 – 31.12.2018.

MP Pension opfylder samtlige anbefalinger fra

MP Pension tilstræber at efterleve internationale

Komitéen for god Selskabsledelse og anser disse for

retningslinjer fra FN og OECD samt statens vejledning

at være minimumskrav. Som aktive ejere og ansvar-

om ansvarlige investeringer fra marts 2018 i arbejdet

lige investorer tilstræber MP Pension at gøre langt

med aktivt ejerskab.

mere end anbefalingerne foreskriver.
Politikken opdateres årligt og offentliggøres på
1.

Politik for aktivt ejerskab

mppension.dk/politik-ansvarlig

MP Pension 1 er en aktiv ejer og mener, at aktivt ejerskab kan bidrage til at øge den langsigtede værdiska-

MP Pension udlåner ikke sine aktier. Dette for at være

belse i selskaberne til gavn for aktionærerne såvel som

sikker på, at vi kan stemme ved generalforsamlingerne

samfundet.

for alle børsnoterede aktier i vores portefølje. Samtidig
minimeres risikoen for uforvarende at medvirke til

MP Pensions udøvelse af aktivt ejerskab indbefatter en

spekulation i udbytteskattebetalinger.

række forskellige aktiviteter.
2.

Overvågning og dialog

MP Pensions politik for aktivt ejerskab fremgår af pensi-

MP Pension samarbejder blandt andre med konsulen-

onskassens ”Politik for ansvarlige investeringer”. Politik-

terne Hermes EOS og Sustainalytics om kvartalsvis,

ken beskriver MP Pensions fremgangsmåde for aktivt

global screening af børsnoterede selskaber, herunder

ejerskab, herunder stemmeafgivelse, undersøgelser,

danske selskaber.

dialoger samt brugen af eksterne samarbejdspartnere.
Politikken beskriver samtidig de temaer, der ligger til

MP Pension udøver selv aktivt ejerskab over for danske

grund for vores aktive ejerskab, som for eksempel

selskaber – et arbejde, der indgår naturligt i vores

strategi, langsigtet værdiskabelse, god selskabsledelse,

løbende dialog med virksomhederne som del af vores

klima og ansvarlig virksomhedsadfærd i bred forstand.

daglige forvaltning af den danske aktie-portefølje. Vores
indgående kendskab til markedet og selskaberne giver

Politikken omfatter alle aktivklasser og gælder både

os ofte anledning til at stille en række spørgsmål til

direkte og indirekte investeringer (for eksempel via

selskaberne for at forebygge overtrædelser af politikken

investeringsforeninger eller fonde) i danske såvel som

eller uhensigtsmæssige ledelses- og styringsstrukturer.

udenlandske selskaber. Fokus i nærværende redegørelse er på børsnoterede selskaber både danske og

MP Pension udsender hvert år et brev til danske

ikke-danske og rækker dermed udover anbefalingerne

selskaber, der forklarer pensionskassens stillingstagen

fra Komitéen for god Selskabsledelse, da disse kun

til forskellige generalforsamlingstematikker og vores

omfatter danske selskaber.

forventninger til god selskabsledelse. Over for danske
selskaber har MP Pension i 2018 særligt haft fokus på
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Redegørelsen gælder MP Pension samt det 100% ejede
selskab MP Investment Management A/S.
3

manglende kønsdiversitet i de øverste ledelseslag,

Pension har identificeret. at vores politik ofte afviger fra

aflønningsprogrammers struktur og størrelse samt den

samarbejdspartnernes anbefalinger.

klimamæssige omstilling.
På andre punkter harmonerer MP Pensions politik med
MP Pension går som oftest i dialog med børsnoterede

samarbejdspartnernes, hvorved MP Pensions stemme-

udenlandske selskaber via Hermes EOS. Dette sker ud

afgivelser i praksis følger rådgivernes anbefalinger (se

fra en vedtaget plan samt ud fra relevante væsentlig-

næste punkt).

heds- og proportionalitetshensyn.
6.
3.

Eskalering

Interessekonflikter

Som langsigtet investor er risikoen for interessekonflik-

Muligheder for eskalering omfatter for eksempel

ter i MP Pensions arbejde med aktivt ejerskab begræn-

hyppigere og mere dybdegående møder, henvendelse

set.

til selskabets bestyrelse (frem for direktion), samarbejde
med andre investorer, afgivelse af stemmer imod

Der kan dog være interessekonflikter mellem MP

bestyrelsens anbefaling og fremsættelse af aktionærfor-

Pension stemmepolitik og de valgte rådgivere og

slag og/eller spørgsmål på selskabers generalforsamlin-

samarbejdspartneres stemmepolitikker. Derfor

ger, gruppesøgsmål samt eksklusion fra MP Pensions

evaluerer MP Pension mindst én gang om året

investeringsunivers.

samarbejdspartnernes stemmepolitikker og adfærd.

MP Pension har endvidere valgt at være en aktiv

MP Pension baserer sig, i videst muligt omfang, på nati-

stemme i offentligheden og pressen for så vidt angår

onalt og internationalt anerkendte retningslinjer for at

konkrete problemstillinger og generelle dilemmaer

afbøde eventuelle interessekonflikter.

inden for aktivt ejerskab og ansvarlig virksomhedsadfærd. Eskaleringsmulighederne beskrives mere over-

7.

ordnet i MP Pensions ”Politik for ansvarlige

MP Pension rapporterer løbende om stemmeafgivelser

Rapportering

investeringer”.

på noterede selskabers generalforsamlinger via MP
Pensions hjemmeside.

4.

Samarbejde med andre investorer

MP Pension søger at samarbejde med andre investorer,

I 2018 stemte MP Pension på 1.785 generalforsamlin-

der har samme målsætning med dialogen. Det kan

ger på globalt plan, og ved over halvdelen af disse

foregå bilateralt eller som samarbejder gennem eksem-

stemte MP Pension imod selskabets anbefaling på et

pelvis Hermes EOS, Principles for Responsible Invest-

eller flere punkter. For så vidt angår generalforsamlin-

ment (PRI) eller investor-initiativet Climate Action 100+.

ger i danske selskaber, stemte MP Pension imod et eller
flere punkter ved cirka en tredjedel af i alt 47 general-

5.

Stemmepolitik

forsamlinger.

MP Pensions ”Politik for ansvarlige investeringer” uddyber vores politik for stemmeafgivelse. MP Pension tager

MP Pension har siden 2010 offentliggjort, hvordan vi

konkret stilling til hvert dagsordenspunkt på general-

har stemt på samtlige generalforsamlinger i de børsno-

forsamlingerne i danske selskaber med udgangspunkt i

terede selskaber i MP Pensions portefølje. Stemmeafgi-

blandt andet vores dialoger med de danske selskaber

velsen er tilgængelig kort efter hver generalforsamling

og anbefalingerne for god selskabsledelse. I publikatio-

på http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?Custome-

nen ”Forventninger til god selskabsledelse hos danske

rID=8267

børsnoterede selskaber” har vi udmøntet MP Pensions
stillingtagen til hvert punkt i anbefalingerne. Notatet

Et overblik over arbejdet med aktivt ejerskab offentlig-

kan findes på hjemmesiden under Publikationer.

gøres årligt på hjemmesiden i MP Pensions årlige rap-

Når det kommer til udenlandske selskaber, tager MP

gelig på mppension.dk/rapport-ansvarlig

port on ansvarlige investeringer. Rapporten er tilgænPension selvstændig stilling til punkterne på en lang
række generalforsamlinger, dog ikke alle, da antallet af

MP Pension er underskriver af PRI og rapporterer ligele-

selskaber er ganske højt (se senere).

des årligt om vores globale aktive ejerskab i den forbindelse. Rapporten kan findes på PRI’s hjemmeside på

MP Pension prioriterer indsatsen med afsæt i en fokus-

unpri.org/signatories/mp-investment-management-

liste samt screening for aktionærforslag inden for bære-

a/s/1513.article

dygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd, hvor MP
4

Mindst én gang årligt offentliggøres på MP Pensions
hjemmeside en liste med navnene på hovedparten af
de selskaber, som MP Pension er i dialog med om
ansvarlig virksomhedsadfærd direkte eller via samarbejdspartnere som Hermes EOS.
Se mppension.dk/dialogliste
MP Pension kommunikerer løbende om elementer af
arbejdet med aktivt ejerskab, for eksempel på sociale
medier og/eller i pressen.
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