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1. Indledning 
Efter bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed (FiL) §159, har bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsik-
ring A/S (Velliv) fastsat politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.  

Politikkens indhold er besluttet på baggrund af Vellivs forretningsmodel, herunder arten, omfanget og kompleksi-
teten af Vellivs risici og aktiviteter.  

Politikken for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab gælder for alle medarbejdere i Velliv. Politikken kan fin-
des i Velliv på intranettet og i Vellivs GRC-system, VelRisk. 

 
1.1 Internationale principper for ansvarlighed og bæredygtighed 
Vellivs politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er baseret på internationalt anerkendte principper for 
ansvarlig virksomhedsledelse. Disse er blandt andre: 
- FN’s Global Compact 
- FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhverv 
- OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder 
 

1.2 Definitioner 
Nedenstående forklarer definitioner og forkortelser, som fremgår af Politik for ansvarlige investeringer og aktivt 
ejerskab samt tilhørende retningslinjer. 
 

Bæredygtig investering  
 

Afgrænses i henhold til EU’s definition i disclosurefor-
ordningens Art. 2, nr. 17. En bæredygtig investering 
er en investering i en økonomisk aktivitet, som bidra-
ger til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at 
sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for 
nogen af disse mål, og at de virksomheder, der inve-
steres i, følger god ledelsespraksis 

Bæredygtighedsrisiko  
 

Miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige (ESG) 
begivenheder som, hvis de opstår, kan have faktisk 
eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på vær-
dien af en investering 

Disclosureforordningen (på engelsk “Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation”(SFDR))  
 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 af 27. november 2019 vedrørende oplys-
ninger om bæredygtighed i investeringer 

FN’s Global Compact  
 

FN’s retningslinjer for virksomheders brug af sam-
fundsansvar gennem ti principper 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder 
og Erhverv 

Anerkendt ramme for erhvervslivets ansvar for men-
neskerettigheder 

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejer-
skab 

 Dato: 14. december 2022 

 
 
 
Vedtaget af bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S  

Administrator: Sandra Metoyer, Chef for Bæredygtige Investeringer 
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Finance for Biodiversity Pledge 
 

Et globalt samarbejde af investorer, der har forpligtet 
sig til at beskytte og genoprette biodiversitet gennem 
deres finansieringsaktiviteter 

Grøn investering 
 

Når Velliv fastlægger, om en given investering kan 
kvalificeres som en grøn investering, skal kravene i 
EU’s taksonomiforordning vedr. klima- og miljømæs-
sigt bæredygtige aktiviteter som minimum være op-
fyldt 

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomhe-
der 

Anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd i over-
ensstemmelse med gældende love og internationalt 
anerkendte standarder 

Paris Aligned Investment Initiative (PAII)   
 

Et globalt samarbejde af investorer, der har forpligtet 
sig til senest i 2050 at have en CO2-neutral investe-
ringsportefølje 

Principal Adverse Impact indikatorer  Væsentlige skadevirkninger som specificeres i disclo-
sureforordningen (EU) 2019/2088  

Principles for Responsible Investment (PRI) 
 

En FN-støttet international organisation, der arbejder 
for at fremme og understøtte arbejdet med ansvarlige 
investeringer gennem seks principper 

Science Based Targets Initiative (SBTi) Et globalt initiativ med krav til selskabers og investo-
rers CO2-reduktionsmål i overensstemmelse med Pa-
risaftalen  

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD) 

Internationale anbefalinger til offentliggørelse af kli-
marelaterede finansielle oplysninger relateret til 
governance, strategi, risikohåndtering og mål 

 

2. Formål 
Formålet med politikken er at udmønte den af bestyrelsen besluttede forretningsmodel. Dette er et led i varetagel-
sen af den overordnede og strategiske ledelse, som bestyrelsen er ansvarlig for.  

Politikken for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab indeholder bestyrelsens overordnede strategiske mål for 
bæredygtighedsområdet, herunder identifikation og afgrænsning af de risici, Velliv ønsker at påtage sig i forhold 
til bæredygtighed i investeringerne, og anvisninger på, hvorledes de strategiske mål opnås. Med risici forstås 
både risici, der påvirker investeringsafkast og Vellivs omdømme. 
 
Denne politik er gældende for investering af midler under Vellivs forvaltning. Midler, der investeres direkte af kun-
der gennem LinkPension, er ikke omfattet af nærværende politik. 
 

3. Risici inden for området 
Velliv vurderer investeringsrisici i alle investeringsbeslutninger. På linje med andre finansielle risici findes særligt 
to typer af risici inden for området: bæredygtighedsrisici og omdømmerisici. Velliv integrerer bæredygtighedsfak-
torer i investeringsprocesserne med henblik på at identificere og mitigere bæredygtighedsrisici for at sikre vær-
dien af investeringer og optimere det langsigtede risikojusterede afkast. 
 
Bæredygtighedsrisici opstår som følge af miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige (ESG) begivenheder, der 
hvis de indtræffer, kan påvirke investeringsafkastet negativt. Omdømmerisici opstår, hvis Velliv ikke er i stand til 
at håndtere den øgede forventning til ansvarlighed samt følge med udviklingen inden for bæredygtighed 
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sammenlignet med konkurrenter.  
 
4. Strategiske mål  
Velliv har et medansvar for den verden, det er en del af, og har fokus på, at de virksomheder, Velliv investerer i, 
efterlever internationale retningslinjer for god selskabsledelse og samfundsansvar. Velliv ønsker at bidrage til en 
mere bæredygtig verden, der hviler på internationale principper for samfundsansvar samt hvor det bedst mulige 
og langsigtede afkast kombineres med respekt for miljø og samfund. Velliv har et ansvar for at varetage kunder-
nes pensionsopsparinger på bedst mulig vis. Selskaber, der opfører sig ansvarligt og understøtter en bæredygtig 
udvikling, vil give et mere stabilt og langsigtet godt afkast til gavn for kunder – og for miljø og samfund. Velliv vil 
desuden være en aktiv ejer og understøtte en bæredygtig udvikling ved at påvirke de selskaber, der investeres i.  
 
Det strategiske mål for Vellivs arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er at mindske de risici, 
som investeringsaktiver er eksponerede mod, og som kan have negativ indflydelse på afkast samt mindske de 
negative indvirkninger, som disse kan have på vores omverden. Samtidig ønsker Velliv gennem sit arbejde med 
ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab at identificere og implementere de muligheder, der eksisterer for både 
at forbedre kundernes afkast og investeringers aftryk på verden. Det aktive ejerskab tager udgangspunkt i at 
rette op på selskabers negative påvirkninger og samtidig understøtte en bæredygtige udvikling ved proaktivt at 
skabe positive forandringer til gavn for klimaet og samfundet. 
 
5. Metoder og processer 
Identifikation og integration af bæredygtighed 
Vellivs identifikation og integration af bæredygtige investeringsmuligheder sker med udgangspunkt i FN’s 17 ver-
densmål for bæredygtig udvikling samt EU’s definition for bæredygtige investeringer, som den er formuleret i 
disclosureforordningens Art. 2, nr. 17. Velliv identificerer og prioriterer væsentlige skadevirkninger, som investe-
ringer kan have på bæredygtighedsfaktorer. Her tages der ligeledes udgangspunkt i indikatorerne angivet i 
disclosureforordningen.   
 
Identifikation og integration af bæredygtighedsrisici 
Vellivs identifikation og integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen er en del af Vellivs 
arbejde med at mitigere bæredygtighedsrisici, der potentielt kan påvirke investeringsafkastet. Velliv kan ikke 
undgå bæredygtighedsrisici og afvejer derfor risici mod afkast gennem bl.a. forvalterudvælgelse og analyser af 
investeringsporteføljens eksponering mod bæredygtighedsrisici. Velliv søger at integrere ESG-faktorer i investe-
ringsanalyser for at sikre, at investeringsbeslutninger træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Da ESG-fakto-
rer kan have både negativ og positiv påvirkning på investeringsafkastet, kan de benyttes til at identificere både 
investeringsmuligheder og bæredygtighedsrisici.  
 
Integration af bæredygtighedsrisici indgår ligeledes i den samlede vurdering forud for udvælgelsen af nye forval-
tere, gennem det aktive ejerskab samt i arbejdet med Vellivs klimastrategi. Identificering af bæredygtighedsrisici 
indgår på lige fod med andre finansielle analyser i investeringsprocessen og integreres i Vellivs investeringsbe-
slutninger. Velliv anerkender, at arbejdet med at integrere bæredygtighedsrisici er komplekst og fortsat er under 
udvikling, ligesom datagrundlaget endnu ikke findes i tilfredsstillende omfang for særligt den unoterede del af 
investeringsporteføljen. Der er stor forskel på, hvor udsat enkelte aktivklasser er for bæredygtighedsrisici samt 
muligheden for at identificere disse. Integrationen af bæredygtighedsrisici i Vellivs investeringsbeslutningsproces 
vil derfor være tilpasset muligheder og relevans inden for de enkelte aktivklasser. 
 
Velliv har følgende metoder og processer på plads til at identificere og integrere hensyn til bæredygtighed og 
bæredygtighedsrisici i investeringsporteføljen:   
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Kapitalforvaltere 
Velliv investerer primært gennem eksterne kapitalforvaltere. I processen for udvælgelse af fonde og forvaltere 
indgår en vurdering af forvalternes kompetencer og standarder indenfor ansvarlige investeringer, og deres til-
gang til og håndtering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede forhold. Her vurderes også potentielle 
ESG-risici ved investeringen, og det afdækkes om investeringen vil føre til overtrædelse af politikken. 
 
Aktive fravalg 
Velliv ønsker som udgangspunkt ikke at ekskludere selskaber, da det ikke vurderes, at det skaber reelle foran-
dringer i samfundet. I tilfælde hvor selskaber ikke lever op til Vellivs politik og ikke overholder Vellivs forventnin-
ger til ansvarlig virksomhedsdrift, vil der som udgangspunkt indgås dialog med selskabet. Dog kan eksklusion 
være et nødvendigt redskab i de situationer, hvor der ikke er ønske om eller vilje til forandring fra selskabernes 
side. Velliv har derudover valgt helt at fravælge investeringer i en række selskaber, produkter og sektorer, da 
Velliv ikke mener, at de er i overensstemmelse med ønsket om at bidrage til en mere bæredygtig verden. De 
fravalgte produkter og sektorer er: 

- Udvinding og produktion af termisk kul og oliesand 
- Worst-in-class olie- og gasselskaber 
- Kontroversielle våben 
- Tobak 

 
Velliv ønsker ikke at investere i statsobligationer, der er udstedt af lande, som Velliv vurderer ikke har en tilfreds-
stillende tilgang til regeringsførelse og forvaltningspraksis.  
 
Klima 
Velliv bakker op om målsætningen i Parisaftalen om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning un-
der 2 grader og allerhelst 1,5 grader. Velliv har tilsluttet sig Paris Aligned Investment Initiative (PAII), og dermed 
forpligtet sig til senest i 2050 at have en CO2-neutral investeringsportefølje. For at nå målsætningen har Velliv 
ligeledes forpligtet sig til Science Based Targets Initiative (SBTi), hvorigennem der skal etableres en handlings-
plan for CO2-neutralitet, hvor reduktionsmål løbende skal godkendes af en tredjepart. Velliv fastsætter kortsig-
tede mål for arbejdet med klima i overensstemmelse med anbefalinger fra førende videnskab på området. 
 
Derudover vil Velliv løbende øge andelen af investeringer, der understøtter den grønne omstilling. Når Velliv 
nedbringer CO2-udledningen i investeringsporteføljen vil en eksklusionstilgang ikke blive benyttet som det pri-
mære værktøj. I stedet vil Velliv fokusere på bidrage til den bæredygtige omstilling af realøkonomien gennem 
aktivt ejerskab.  
 
Biodiversitet 
Velliv ønsker at beskytte og genskabe biodiversitet gennem sine investeringer, og har tilsluttet sig ”Finance for 
Biodiversity Pledge”. Ved at tilslutte sig initiativet tilkendegiver Velliv, at der ønskes samarbejde, yderligere dia-
log med selskaber, fastsættelse af mål, vurdering af ”impact” og offentliggørelse af resultater og arbejdet relate-
ret til biodiversitet. 
 
Overvågning og dialog med selskaber  
Velliv monitorerer løbende de selskaber, hvori der investeres ud fra internationale principper, der berører sociale 
og miljømæssige emner samt selskabsledelse. Som en del af det aktive ejerskab fører Velliv dialog med de sel-
skaber, hvor monitoreringen viser en uhensigtsmæssig adfærd med formålet om, at de pågældende selskaber 
implementerer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at lignende hændelser ikke sker i fremtiden.  
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Stemmeafgivelse 
Velliv afgiver ligeledes stemmer på børsnoterede selskabers generalforsamlinger via proxy voting, hvilket betyder, 
at en rådgiver bliver tildelt fuldmagt til at foretage stemmeafgivelserne på Vellivs vegne. Velliv stemmer ud fra en 
stemmepolitik, der tager hensyn til bæredygtighed.  
 
Samarbejde med andre investorer 
Velliv deltager i investorsammenslutninger og arbejder sammen med andre investorer, hvor det vurderes fordel-
agtigt for opnåelse af strategiske mål.  
 
Interessekonflikter 
I forbindelse med udøvelse af aktivt ejerskab kan der opstå interessekonflikter. Det kan være i relation til ansatte 
i Velliv, konkurrenter eller kunder. Identifikation og håndtering af relaterede interessekonflikter beskrives i Vellivs 
politik for bekæmpelse af bestikkelse og korruption.  
 
Skat 
Velliv tager afstand fra aggressiv skatteplanlægning og forventer, at de selskaber, som Velliv investerer i, udvi-
ser ansvarlig skattepraksis i de lande, de opererer i. Velliv har tilsluttet sig et såkaldt skattekodeks sammen med 
andre investorer for at sikre ansvarlig skatteadfærd, når der foretages unoterede investeringer gennem eksterne 
forvaltere. 
 
Transparens 
Velliv skal vise størst mulig gennemsigtighed omkring arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. 
Velliv er åben for dialog med relevante interessenter i forhold til konkrete investeringer og processer, og Velliv 
besvarer henvendelser omkring disse. Beholdningslister, dialoglister og stemmeafgivelser offentliggøres og opda-
teres løbende på hjemmesiden. 
 
6. Kontrol og rapportering 
Politikken udmøntes i retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab og understøttes desuden af 
interne forretningsgange og arbejdsprocesser. 
 
Udmøntningen af politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er forankret i Investeringsafdelingen. Vel-
livs Investeringskomité vurderer politikkens effekt, og om politikken er tilstrækkeligt efterlevet og kommunikeret. 
Bestyrelsen modtager to gange årligt en rapportering om efterlevelsen af politikken.  
 
7. Ikrafttrædelse og ajourføring 
Bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S har på møde den 14. december 2022 vedtaget denne politik, 
som erstatter politik om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab af 3. marts 2022. 
 
Politikken revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst én gang årligt. 
 
Referencer 
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Lovgivning m.v. 

 
- Bekendtgørelse af lov nr. 406 af 29. marts 2022 om finansiel virk-

somhed 

- Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og 
styring af forsikringsselskaber m.v. (Ledelsesbekendtgørelsen 
(Lbkg.)), 

- Europa-Parlamentets og Rådes Forordning 2019/2088 af 27. no-
vember 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sekto-
ren for finansielle tjenesteydelser (disclosureforordningen)  

 
Referencer til andre  
politikker og retningslinjer 

 
- Retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 
- Politik for samfundsansvar 
- Politik for investeringsområdet 
- Politik for produkter 
- Politik for bekæmpelse af bestikkelse og korruption 
- Bestyrelsens Forretningsorden 
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1. Indledning 
I henhold til §§ 159-160 i lov om finansiel virksomhed (FiL), og ledelsesbekendtgørelsen (Lbkg), har bestyrelsen 
for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv) udstedt retningslinjer for direktionen for ansvarlige investeringer og 
aktivt ejerskab. 

Retningslinjerne for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er fastlagt på grundlag af den af bestyrelsen fast-
lagte risikoprofil, politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab og de forretningsmæssige aktiviteter omfattet 
af det pågældende risikoområde. 

Retningslinjerne for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab gælder for direktionen, alle ledere og medarbejdere 
i selskabet. Retningslinjerne kan findes i Velliv på intranettet og i Vellivs GRC-system, VelRisk. 

2. Formål 
Formålet med retningslinjerne er at sikre, at Ledelsesbekendtgørelsens krav til indholdet af retningslinjer i § 7, stk. 
1-4, og § 8, stk. 1-3 og 5-6, sammen med den overordnede politik, er betryggende i forhold til virksomhedens 
forretningsmæssige aktiviteter, organisation og ressourcer samt de markedsforhold, som virksomhedens aktivite-
ter drives under. 

I retningslinjerne for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab fastsættes, hvilke rammer og begrænsninger di-
rektionen er underlagt på bæredygtighedsområdet. Endvidere fastsættes regler for kontroller og rapportering til 
bestyrelsen for bæredygtighedsområdet for at sikre, at risikopåtagelse og beslutninger truffet af direktionen er 
indenfor bestyrelsens risikoappetit.  

  

Retningslinjer for ansvarlige investeringer og ak-
tivt ejerskab 

 Dato: 14. december 2022 

Vedtaget af bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S 
Overordnet politik: Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab af 14. december 2022 

Administrator: Chef for Bæredygtige Investeringer, Sandra Metoyer 
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3. Overordnede rammer 
De overordnede rammer/grænser, som bestyrelsen har fastsat for direktionen, udmøntes i relevante forretnings-
gange, som godkendes af direktionen, eller personer bemyndiget hertil. 
 
Integration af bæredygtighed og bæredygtighedsrisici 
Direktionen sikrer, at de enkelte pensionsprodukter til enhver tid lever op til de bæredygtighedsoplysninger, som 
Velliv har givet kunden.  
 
Direktionen sikrer, at bæredygtighedsrisici integreres i beslutningsprocessen forud for godkendelse af nye inve-
steringsmandater.  
 
Direktionen sikrer efterlevelse af følgende retningslinjer for identificering og integrering af bæredygtighed og bæ-
redygtighedsrisici:   
 
Kapitalforvaltere 
Direktionen sikrer, at der sker en vurdering af forvalterens tilgang til bæredygtige investeringer samt bæredygtig-
hedsrisici som en del af due diligence forud for valg af forvaltere. 
 
Direktion skal sikre, at der foretages løbende, dog mindst én gang årligt, evaluering af tilgangen til ansvarlighed 
og bæredygtighed for de enkelte fonde. Her skal tages højde for aktivklassen. 
 
Aktive fravalg 
Direktionen skal sikre, at eksklusionslisten implementeres.  
 
Eksklusionskriterierne gælder for Vellivs portefølje af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, som Velliv 
har på eget depot. Velliv kan ikke kræve efterlevelse af eksklusionslisten, når det gælder eksterne fonde hvor 
Velliv ikke har bestemmende indflydelse. For øvrige aktivklasser implementeres den i det omfang, det er muligt.  
 
En eksklusionsliste offentliggøres på Vellivs hjemmeside og opdateres halvårligt. 
 
Velliv investerer ikke i: 

- selskaber, der producerer kernevåben eller sanktionerede våben som klyngebomber eller anti-personel-
miner. Yderligere ønsker Velliv ikke at investere i selskaber, der ved handel med våben bryder med FN’s 
gældende våbensanktioner. 

- selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen stammer fra udvinding af kul og oliesand eller udvin-
ding af olie i Arktis. 

- selskaber der udvinder og producerer olie og gas, og som vurderes at være worst-in-class.   
- selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen stammer fra produktion af tobak.  
- statsobligationer, der er udstedt af lande, som Velliv vurderer ikke har en tilfredsstillende tilgang til rege-

ringsførelse og forvaltningspraksis. 
- selskaber, der bryder med internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd og hvor dialog ikke 

leder til forbedringer. 
 
Direktionen sikrer, at der føres intern kontrol af, at Vellivs eksklusionsliste er implementeret korrekt. Eventuelle 
brud bliver rapporteret til direktionen månedligt og til bestyrelsen en gang i kvartalet. 
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Klima 
Velliv har forpligtet sig til senest i 2050 at have en CO2-neutral investeringsportefølje. Målsætningen er sat i for-
bindelse med et forpligtende samarbejde gennem Paris Aligned Investment Initiative og Science-Based Targets 
Initiative. Der er derudover fastlagt kortsigtede mål for investeringsporteføljen: 

- 60 pct. reduktion af investeringsporteføljens CO2-udledning målt på noterede aktier og virksomhedsobli-
gationer samt ejendomme i 2030 sammenlignet med 2019. 

- 20 pct. af AuM i aktiver der understøtter den grønne omstilling i 2030. 
 
Direktionen sikrer ligeledes, at Vellivs arbejde med klimarelaterede risici er baseret på anbefalingerne fra Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), der sikrer integration af bæredygtighedsrisici i investe-
ringsprocesser og risikostyring. Der offentliggøres årligt en klimarapport, der adresserer arbejdet inden for føl-
gende områder: 

- Governance 
- Strategi 
- Risikostyring 
- Nøgletal og målsætninger 

 
Biodiversitet 
Direktionen skal sikre, at Velliv kan leve op til forpligtelserne med ”Finance for Biodiversity Pledge”, som indebæ-
rer, at Velliv:  

• samarbejder og deler viden om metoder, metrikker, mål mv. med andre investorer/aktører 
• går i dialog med udvalgte selskaber om deres forretningers negative impact på biodiversitet 
• sætte mål, vurdere impact og offentliggøre om Vellivs investeringers positive og negative impact på bio-

diversitet, i det omfang, at det er muligt.  
 
Monitorering 
Direktionen skal sikre, at der benyttes anerkendte internationale dataleverandører til monitorering af investeringer, 
hvor der alt andet lige er høj datakvalitet og -mængde.  

Direktionen skal sikre, at der minimum en gang i kvartalet foretages en screening af porteføljen af børsnoterede 
aktier og virksomhedsobligationer, og årligt af lande der udbyder statsobligationer, for at afklare om der er inve-
steringer, der overtræder Vellivs Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. I det tilfælde at der kon-
stateres brud, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger. 
 
Stemmeafgivelse 
En ekstern datarådgiver varetager ligeledes stemmeafgivelsen på porteføljeselskabers generalforsamlinger. Der 
afgives stemmer ved alle selskaber i aktivt forvaltede mandater, hvor Velliv er stemmeberettiget, og i de passive 
mandater gælder det for selskaber, hvor beholdningen vurderes væsentlig. Direktionen sikrer, at Velliv som ud-
gangspunkt følger en stemmepolitik, der har til formål at mitigere bæredygtighedsrisici og fremme bæredygtig-
hed, men Velliv kan til enhver tid afvige fra stemmepolitikken, hvis det vurderes hensigtsmæssigt for Velliv at 
opnå sine strategiske mål. Velliv deltager ikke i aktieudlån og kan derfor afgive stemmer i alle de fonde, hvor 
Velliv er stemmeberettiget. 

4. Overskridelse af rammer 
Direktionen har ikke beføjelse til at disponere risici i en størrelsesorden, der ligger uden for den fastlagte risikoprofil 
og de i nærværende retningslinjers grænser. 
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5. Begrænsning i direktionens beføjelser 
N/a  

6. Overvågning og kontroller 
Efterlevelse af ovenstående retningslinjer er en del vores løbende monitorering af både porteføljeselskaber og 
samarbejdspartnere. Som medlem af UN PRI følger Velliv også internationale principper for ansvarlige investe-
ringer og har bæredygtighedshensyn inkorporeret i investeringsstrategien.   
 
Direktionen sikrer, at retningslinjerne overholdes. Retningslinjerne udmøntes i relevante forretningsgange.  

7. Rapportering 
Direktionen har ansvar for, at der halvårligt rapporteres til bestyrelsen omkring arbejdet med ansvarlige investe-
ringer og aktivt ejerskab.  
 
Direktionen har ansvar for transparens på Vellivs arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Der 
rapporteres offentligt om CO2-udledning, andel af grønne investeringer og andre klimarelaterede oplysninger i en 
årlig klimarapport. Klimadata og indsatser inden for aktivt ejerskab offentliggøres ligeledes én gang årligt i Vellivs 
rapport om samfundsansvar. Direktionen sikrer, at det løbende bliver offentliggjort på hjemmesiden, hvordan der 
er stemt på generalforsamlinger, og at Vellivs beholdningslister offentliggøres to gange årligt.  

8. Roller og ansvar 
Bæredygtighedsrisici er forankret i investeringsstrategien og de enkelte aktivklassestrategier for at sikre korrekt 
identifikation og tilstrækkelig håndtering. 
 
Teamet for Bæredygtige Investeringer er ansvarlig for, at retningslinjerne implementeres i Vellivs daglige drift. 
Lederen for Bæredygtige Investeringer har det overordnede ansvar for at sikre, at der bliver udarbejdet relevante 
forretningsgange og processer til implementering af retningslinjerne, og at disse bliver fulgt korrekt. 
 
Teamet sikrer en løbende udmøntning af retningslinjerne på områderne: 

• Monitorering af selskaber, porteføljer og forvaltere 
• ESG-due diligence af fonde 
• Implementering af eksklusionskriterier 
• Udøvelse af aktivt ejerskab 
• Rapportering på ovenstående både internt og eksternt samt på emner som CO2-udledning og andel 

grønne investeringer 

9. Ikrafttrædelse og ajourføring 
Bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S har på møde den 14. december 2022 vedtaget disse ret-
ningslinjer. 
 
Retningslinjerne revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt. 

Referencer 
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Lovgivning m.v. 

- Bekendtgørelse af lov nr. 406 af 29. marts 2022 om finansiel virk-
somhed 

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og 
styring af forsikringsselskaber m.v. (Ledelsesbekendtgørelsen 
(Lbkg.)), 

- Europa-Parlamentets og Rådes Forordning 2019/2088 af 27. no-
vember 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sekto-
ren for finansielle tjenesteydelser (disclosureforordningen)  

 
 
Referencer til andre  
politikker og retningslinjer 

 
• Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 
• Politik for samfundsansvar 
• Politik for investeringsområdet 
• Politik for produkter 
• Politik for bekæmpelse af bestikkelse og korruption 
• Bestyrelsens Forretningsorden 

 

 

 


	1. Indledning
	1.1 Internationale principper for ansvarlighed og bæredygtighed
	1.2 Definitioner

	2. Formål
	3. Risici inden for området
	4. Strategiske mål
	5. Metoder og processer
	Identifikation og integration af bæredygtighed
	Kapitalforvaltere
	Aktive fravalg
	Klima
	Biodiversitet
	Overvågning og dialog med selskaber
	Stemmeafgivelse
	Samarbejde med andre investorer
	Interessekonflikter
	Skat
	Transparens

	6. Kontrol og rapportering
	7. Ikrafttrædelse og ajourføring
	Referencer
	Dato: 14. december 2022
	Vedtaget af bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
	Overordnet politik: Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab af 14. december 2022
	Administrator: Chef for Bæredygtige Investeringer, Sandra Metoyer
	1. Indledning
	2. Formål
	3. Overordnede rammer
	Integration af bæredygtighed og bæredygtighedsrisici
	Kapitalforvaltere
	Aktive fravalg
	Klima
	Biodiversitet
	Monitorering
	Stemmeafgivelse

	4. Overskridelse af rammer
	5. Begrænsning i direktionens beføjelser
	6. Overvågning og kontroller
	7. Rapportering
	8. Roller og ansvar
	9. Ikrafttrædelse og ajourføring
	Referencer

