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Politik for udøvelse af aktivt
ejerskab
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1. Vedligeholdelse
Denne politik er gældende for alle juridiske enheder og forretningsområder i Tryg
Koncernen defineret som Tryg A/S og alle datterselskaber (herefter ”Tryg”).
Vedligeholdelse
Politikken skal ajourføres og godkendes mindst én gang årligt eller oftere ved
væsentlige forandringer i de forudsætninger, der ligger til grund for politikken.
2. Baggrund
Komitéen for god Selskabsledelse udarbejdede i 2016 anbefalinger for aktivt ejerskab.
Tryg er ikke forpligtet til at følge ovennævnte anbefalinger, men tilstræber løbende at
agere forsvarligt i relation til investeringer, herunder i børsnoterede selskaber.
3. Formål
Formålet med politikken er at sikre, at Tryg ved sine investeringer agerer ansvarligt
og i overensstemmelse med politikken.
4. Overordnet politik for aktiv ejerskab
Det er Trygs politik generelt at agere som en ansvarlig investor i alle
investeringsmæssige sammenhænge.
I relation til investering i børsnoterede selskaber - danske som udenlandske - hvori
Tryg besidder en ejerandel af en passende størrelse, henset til den samlede
selskabskapital i selskabet og til muligheden for aktivt at have indflydelse i selskabet,
ønsker Tryg at udøve aktivt ejerskab.
Tryg har samtidig besluttet, at omfanget og udøvelsen af aktivt ejerskab skal ske ud
fra et proportionalitetsprincip, hvor der tages højde for størrelsen af ejerandelen i det
pågældende selskab og specifikke behov for at udøve indflydelse på selskabets drift
og/eller strategi.
Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler, at investorer udarbejder en årlig
redegørelse i forhold til udøvelsen af anbefalingerne for aktivt selskabsledelse.
På nuværende tidspunkt vurderes det, at Tryg ikke besidder ejerandele af en
passende størrelse i børsnoterede selskaber, hvorfor det er besluttet, at der pt. ikke
udarbejdes en årlig redegørelse.
Såfremt det i forbindelse med den løbende monitorering af Trygs investeringer
vurderes, at være eksponeringer i børsnoterede selskaber af en passende størrelse vil
det blive vurderet, hvorvidt der fremadrettet skal udarbejdes en årlig redegørelse.
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5. Konkrete styringsmål ved aktuel udøvelse af aktivt ejerskab
Hvis Tryg besidder ejerandele af en passende størrelse i børsnoterede selskaber er det
målsætningen, at aktivt ejerskab skal udøves ud fra nedenstående parametre:
•

Overvågning af og dialog med selskabet (herunder strategi, resultater, risiko,
kapitalstruktur, god selskabsledelse, samfundsansvar, virksomhedskultur og
ledelsesaflønninger). Tryg vil forholde sig til alle væsentlige investorrelevante
oplysninger, som offentliggøres.
I de tilfælde hvor der er tale om ikke-offentliggjort viden, vil Tryg i den
konkrete situation vurdere, hvorvidt det findes formålstjenligt, at Tryg bliver
gjort til insider, efter den til enhver tid gældende lovgivning, for at opnå ikkeoffentliggjort viden om det enkelte selskab.

•

I de tilfælde hvor Tryg, på baggrund af ovennævnte overvågning og dialog
finder selskabets ageren for betænkelig, vil det blive vurderet, hvorvidt Trygs
aktive ejerskabs aktiviteter skal eskaleres. Dette blandt andet ved at; initiere
en tættere dialog med selskabets øverste ledelse, fremkomme med
tilkendegivelser på en generalforsamling eller fremsende forslag til behandling
på en generalforsamling, samt eskalere samarbejde med andre investorer. I
yderste tilfælde kan Tryg overveje at afhænde aktierne i selskabet og tilføje
selskabet på en eksklusionsliste.

•

En løbende vurdering af, hvorvidt det aktive ejerskab med fordel kan udøves i
samarbejde med andre investorer. Dog altid i overensstemmelse med
gældende lovgivning.

•

Udarbejdelse af en stemmepolitik, herunder blandt andet, hvordan Tryg
forholder sig til; at stemme på alle generalforsamlinger – enten selv eller via
fuldmagt; omfanget af offentliggørelse af Trygs stemmeafgivelser og
stillingtagen til aktieudlån og tilbagekaldelser af udlånte aktier i relation til
stemmeafgivelse på generalforsamlinger.

•

Sikring af at der er procedurer for identificering og håndtering af mulige
interessekonflikter. Herunder f.eks. i tilfælde af, at Tryg skulle overveje at
udøve aktivt ejerskab i et selskab der er kunde i Tryg eller selskabet anses som
konkurrent til Tryg.

6. Ansvar
CIO i Tryg Forsikring A/S, har det overordnede ansvar for at sikre at politikken og de
til enhver tid tilhørende forretningsgange efterleves.
7. Rapportering
Direktionen i Tryg orienterer bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde,
vedrørende de tilfælde, hvor Tryg har udøvet aktivt ejerskab
Godkendt på bestyrelsesmødet den 10. oktober 2018.
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