Politik for ansvarlig investering
Som led i Topdanmarks forretning investerer vi bl.a. de forsikringsmæssige reserver
og pensionskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el. lign.
Topdanmark ønsker at opnå størst muligt afkast af vores investeringer, men ønsker
samtidigt at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt
anerkendte normer og med konventioner, som Danmark har tiltrådt.
Topdanmark er som led heri tilsluttet FNs Global Compact, som består i løbende at
fremme ti principper indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
korruption. Disse principper danner rammen om vores politik for ansvarlig investering,
også kaldet SRI-politik (SRI er forkortelse af Social Responsible Investment). Det betyder i praksis, at hensynet til de ti principper indgår som en integreret del af vores
investeringspolitik.
Topdanmark er bevidste om, at en investering kan vise sig at bryde med principperne
i Global Compact, og dermed kan være i uoverensstemmelse med vores SRI-politik.
For at imødegå denne risiko har Topdanmark udarbejdet procedurer med henblik på at
sikre, at vores investeringer er ansvarlige og i fuld overensstemmelse med SRIpolitikken.
Bestyrelsen i Topdanmark Kapitalforvaltning er øverste ansvarlig for denne politik,
mens det er Topdanmark Kapitalforvaltning, der har ansvaret for implementeringen
heraf, samt løbende at overvåge og sikre, at investeringerne til stadighed opfylder
principperne i vores SRI politik.

Procedure for aktieinvesteringer
Proceduren for investering og vedligeholdelse af aktieporteføljen inkluderer screening
og efterfølgende evaluering af de virksomheder, som vi ønsker at investere i eller allerede har investeret i.
Der foretages ikke investeringer i selskaber, der på investeringstidspunktet vurderes
til ikke at leve op til vores SRI-politik.
Screening af investeringerne er en dynamisk proces, som foretages løbende af et eksternt screeningsbureau og omfatter områderne:
•
•
•
•
•

Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder
Miljøbeskyttelse
Korruption
Ulovlige våben

Screeningen af eksisterende investeringer evalueres løbende. Hvis Topdanmark på
baggrund af den udførte screening vurderer, at et selskab ikke lever op til vores SRIkrav, vil der i hvert enkelt tilfælde blive tage stilling til, hvorvidt vi vil:
•
•

Frasælge den pågældende beholdning
Fastholde den pågældende beholdning, men udnytte den indflydelse vi har
gennem aktiepositionen i et såkaldt ”aktivt ejerskab”. Aktivt ejerskab betyder
typisk, at screeningsbureauet, på vegne af Topdanmark, går i dialog med det
selskab, hvis adfærd er i uoverensstemmelser med Topdanmarks SRI-politik.
Målet med dialogen er at ændre virksomhedens adfærd til at være i overensstemmelse med politikken herfor.
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Retningslinjer for investeringer i statsobligationer
Baseret på retningslinjer for investeringer i statsobligationer udarbejdet af Rådet for
Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen har Topdanmark i 2015 etableret egne retningslinjer på dette område. De er som følger:
Topdanmark Kapitalforvaltning må ikke indgå handler med værdipapirer, hvor udsteder direkte eller indirekte er en stat, statsleder el. lign. i stater, der hverken er medlem af OECD eller har ratificeret ICC-traktaten* – med mindre der forlods er indhentet
skriftlig accept fra Topdanmarks direktion.
*Traktaten om Den Internationale Straffedomstol

Godkendelse
SRI-politikken evalueres og godkendes én gang årligt af bestyrelsen for Topdanmark
Kapitalforvaltning.
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