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Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger 

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og BI Management A/S (herefter ”BankInvest”) 

vælger frivilligt at offentliggøre en erklæring om due diligence-politikker, jf. artikel 4 i Disclosure-

forordningen.  

 

BankInvest har udarbejdet en Politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og 

bæredygtighedsrisici, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative 

bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer håndteres. Politikken kan tilgås her: Sådan arbejder vi - 

BankInvest 

 

De væsentligste negative bæredygtighedsvirkninger er beskrevet nedenfor i form af overholdelse 

af internationale principper inden for miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder samt 

antikorruption. Hvis en udsteder vurderes at overtræde disse principper, vil BankInvest søge at 

påvirke virksomheden til at ændre adfærd. Dette er beskrevet i ovenstående politik. 

 

BankInvest har derudover udarbejdet en Politik for aktivt ejerskab og udøvelse af 

stemmerettigheder, da aktiv forvaltning er den grundsten, som investeringsrådgivningen og  

-politikken i BankInvest bygger på.  

 

Politikken er gældende for de foreninger, der i deres respektive fondsinstrukser har uddelegeret 

rettigheden til udøvelse af stemmerettigheder på selskabsbegivenheder til foreningernes rådgiver, 

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (”BIAM”). Derudover gælder politikken for 

institutionelle mandater forvaltet af BIAM. 

 

Politikken skal sikre, at BIAM fremmer den langsigtede værdiskabelse, og følger Anbefalingerne for 

aktivt Ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse samt sikrer efterlevelse af retningslinjerne i 

Aktionærrettighedsdirektivet (”SRD II”).  

 

Politikken danner således rammen om BIAM’s arbejde med aktivt ejerskab, herunder udøvelse af 

stemmerettigheder, og dækker BIAM’s virksomhedsinvesteringer generelt. 

 

BankInvest ser os selv som langsigtede investorer, og ønsker at se ”Governance-processer” hos 

selskaber, der understøtter den langsigtede værdigenerering i selskaberne. Vigtige områder 

omfatter, men er ikke begrænset til: transparens, aflønning af ledelsen, god selskabspraksis og 

virksomhedens Corporate Social Responsibility politik (CSR).  

 

Det generelle arbejde med aktivt ejerskab er forankret i og overvåges af BankInvests interne Komité 

for Ansvarlige Investeringer.  

 

Politik for aktivt ejerskab og oplysninger om stemmeafgivelse mv. kan findes her: Aktivt ejerskab - 

BankInvest. 

 

BankInvests rådgivning og investeringer gennemgår minimum én gang årligt en normbaseret 

screening for brud på nedenstående internationale normer og konventioner inden for blandt 

andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø:  

• FN’s Global Compact  

10 principper omkring miljø, antikorruption, arbejdstagerrettigheder og børnearbejde, men-

neskerettigheder m.v.  

https://bankinvest.dk/baeredygtighed/sadan-arbejder-vi/
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Side 2 of 2 
 

• FN’s Menneskerettighedserklæring  

Herunder fx forbud mod tvangsarbejde og diskrimination, ret til retfærdig rettergang, ret til 

ytringsfrihed m.v.  

• OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber  

Herunder, hvordan selskaber minimerer negativ indvirkning fra deres aktiviteter samt at få 

selskaber til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang  

• ILO arbejdsmarkedskonventioner om værdige forhold for arbejdstagere  

Herunder konventioner vedr. udryddelse af børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde 

samt retten til faglig organisering 

 

Derudover vurderes virksomhedsinvesteringer på forskellige parametre såsom plan for CO2-

reduktion, håndtering af arbejdstagerforhold og produktsikkerhed, og om de har politikker på plads 

inden for selskabsledelse. 

 

 


