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Politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer og aktivt ejerskab 
 

 

 

1. Politik  

 

Indledning 

Politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer og aktivt ejerskab (Politikken) sætter rammerne for LB 

Forsikrings arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed i vores investeringer og fastlægger, hvordan LB 

Forsikring agerer, som aktiv ejer. Politikken skal læses som tillæg til selskabets politik og retningslinje 

for investeringsområdet. 

 

 

Definition 

”ESG-investering”: er en investering, som performer tilfredsstillende på miljømæssige, social og ledelses-

forhold. 

 
”Fossile investering”: er en investering i en virksomhed, som har én eller flere af følgende aktiviteter: ef-

tersøger eller producerer termisk kul, olie og/eller gas, benytter termisk kul, olie og/eller gas til energi-

produktion. 

 

 

Målsætning 

LB Forsikring er bygget på et ønske om at passe på hinanden og fællesskabet. Det er en del af fundamen-

tet, at vi opfører os ordentligt og tager ansvar. Det gælder også, når vi investerer.  

 

LB Forsikring anerkender, at vi som investor har et ansvar for at sikre, at vores investeringer sker ordent-

ligt og ansvarligt, og at de understøtter en bæredygtig udvikling. Det tror vi giver et stabilt og langsigtet 

afkast. Vi investerer ansvarligt for at gøre investeringerne mere robuste og holdbare over tid. Vi tror på, 

at et fokus på ansvarlighed og bæredygtighed bidrager til vores samfund ved, at virksomheder udviser 

omhu og omtanke i forhold til mennesker og miljø. 

 

LB Forsikring har også et ansvar for at bruge vores indflydelse i det omfang, det er muligt. Vi tror på, at 

dialog og aktivt ejerskab er vejen frem for at påvirke selskaber til en ansvarlig adfærd. Vi er derfor aktive 

ejere.  

 

 

Anvendelsesområde 

Politikken gælder for alle investeringer.  
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Retningslinjer, anbefalinger og principper 

Politikken baseres på veldefinerede og anerkendte internationaler retningslinjer, aftaler og principper på 

området. Der tages udgangspunkt i: 

- De 10 principper fra FN’s Global Compacts om samfundsansvar,  

- De 6 principper for ansvarlige investeringer (PRI), 

- Paris-aftalen indgået under COP21 for nedbringelse af CO2-udledning  

- De danske anbefalinger for udøvelse af Aktivt Ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse.  

- OECD’s retningslinjer for Multinationale selskaber 

- Anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

 

Ansvarlige investeringer 

For at opnå ansvarlige og bæredygtige investeringer skal LB Forsikring: 

- investere igennem forvaltere eller i selskaber, som har tilsluttet sig eller arbejder med de FNs-støt-

tede principper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investment, PRI). Princip-

perne angiver en retning for fokusset på ansvarlighed i investeringer, som LB Forsikring støtter op 

om. Det omfatter inddragelse af miljømæssige, sociale- og ledelsesforhold (også kaldet ESG-faktorer, 

Environmental, Social og Governance) i investeringsanalyse og -beslutninger samt i forvaltningen af 

investeringsaktiverne. 

 

- investere i samfundsansvarlige og ordentlige selskaber, som arbejder for at udøve god selskabsle-

delse og, som overholder internationale normer og standarder, herunder de 10 principper i FN Glo-

bal Compact om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og OECD’s ret-

ningslinjer for Multinationale selskaber. 

 

- integrere klimahensyn og bæredygtighed i vores investeringer. LB Forsikring skal: 

o investere, så vi kan opnå vores mål og dertilhørende ambitioner om at investere i flere bæredyg-

tighed og impact investeringer, udfase fossile investeringer og reducere CO2-aftrykket, jf. klima-

strategien for LB Forsikring’s investeringer.  

 

o understøtte den grønne omstilling blandt de fossile selskaber, som arbejder på at reducere deres 

klimabelastning. Dog er totalgrænsen sat til max. 0,2% for selskaber, som udvinder termisk kul 

eller benytter termisk kul til energiproduktion, og max. 2% for selskaber, som efterforsker, pro-

ducerer olie og gas eller benytter olie og gas til energiproduktion, hvor over 25% af virksomhe-

dens omsætning kommer herfra. Begrænsningen måles som en andel af de samlede investe-

ringsaktiver. 

 

o vurdere investeringsaktivernes klimaaftryk, og de finansielle risici som følge af klimaforandrin-

ger, herunder transitionsrisici og fysiske risici i den form det er muligt. Det kommer også til ud-

tryk ved, at LB Forsikring følger og støtter op om Task Force on Climate-related Financial Disclo-

sures, herunder anbefalinger om øget gennemsigtighed ift. klimaforandringers betydning. 
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Aktivt ejerskab 

For at agere som konstruktiv investor, og påvirke selskaberne i en ansvarlig og bæredygtig retning, skal 

LB Forsikring: 

- gennem dialog med forvaltere, tage kontakt til de selskaber, som ikke udøver god selskabsledelse og 

bryder med menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption.  

 

- afgive stemme på generalforsamlinger  

  

- dele og udvikle viden om ansvarlige og bæredygtige investeringer i fællesskab med andre investorer 

eller relevante interessenter på området.   

 

 

2. Efterlevelse af politik  

LB Forsikring skal følge op på om politikken efterleves, og at opfølgningen sker under hensyntagen til 

typen af investeringen. 

 

Normbaseret screening 

LB Forsikring skal halvårligt foretage en normbaseret screening af selskabets investeringer i aktie og kre-

ditobligationer for at kunne reagere på eventuelle brud på denne Politik. 

 

I det tilfælde, hvor resultatet af screeningen viser, at en virksomhed bryder med en eller flere internatio-

nale normer og standarder, herunder FN’s Global Compact, indledes en dialog med kapitalforvalteren. 

Dialogen har til formål at påvirke kapitalforvalteren og derigennem virksomheden i retning af en ansvar-

lig adfærd. 

 

ESG-investeringer 

LB Forsikring skal løbende undersøge ESG-ratingen for de enkelte fonde i porteføljen af børsnoterede in-

vesteringer. 

 

I det tilfælde, hvor det konstateres, at fonden ikke er en ESG-investering, skal der foretages dialog med 

forvalterne. Her skal tages højde for aktivklassen. 

 

 

Landebaseret screening 

LB Forsikring skal løbende, dog mindst én gang årligt foretage en landescreening af selskabets investe-

ringer i globale statsobligationer for at sikre, at der investeres ansvarligt. I screening skal der tages højde 

for internationale sanktioner og overholdelse af internationale normer og standarder, herunder FN’s Glo-

bal Compact, baseret på udvalgte internationalt anerkendte indeks. 

 

I det tilfælde, hvor resultatet af screeningen vurderes til ikke at være tilfredsstillende, indledes en dialog 

med kapitalforvalteren.  
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Individuel opfølgning 

LB Forsikring skal løbende analysere ESG-forholdene i selskabets investeringer for at sikre, at der inve-

steres ansvarligt. Det skal ske ved at integrere ESG-information i beslutningsgrundlaget for investerin-

gerne og i den løbende opfølgning. 

 

 

Klimascreening 

LB Forsikring skal løbende, dog mindst én gang halvårligt, foretage screening af selskabets fossile inve-

steringer i aktie og kreditobligationer for at kunne reagere på eventuelle brud på denne Politik.  

 

I det tilfælde, hvor resultatet af screeningen viser overskridelse af rammen for investeringer i fossile inve-

steringer, skal LB Forsikring træffe de fornødne foranstaltninger fx foretage omlægning, salg eller lign. 

med henblik på, at grænserne overholdes.   

 

Dertil skal LB Forsikring årligt benytte klimascreening af selskabets investeringer i aktie og kreditobliga-

tioner for at kunne måle og følge udviklingen af investeringsaktivernes klimaaftryk, og de finansielle ri-

sici som følge af klimaforandringer, herunder transitionsrisici og fysiske risici.  

 

Dialog og udnyttelse af stemmeret 

Det aktive ejerskab udføres i praksis gennem dialog med de direkte ejede virksomheder, der investeres i 

og overfor de eksterne kapitalforvalterne.  

 

I de virksomheder, hvor ejerandelen er under 5 % og som indgår i de eksternt forvaltede porteføljer, sker 

påvirkningen gennem kapitalforvalterne. Vi drøfter løbende strategi og ændringer i porteføljen med for-

valtere, og der følges op på den normbaserede screening.  

 

I de direkte ejede virksomheder samt i de virksomheder, hvor ejerandelen er over 5 %, fører vi en lø-

bende dialog med ledelsen, hvor vi følger op på strategier og resultater, og vi deltager aktivt på general-

forsamlingerne. 

 

Netværk 

LB Forsikring anser fællesskabet med andre investorer som et bærende element for at rykke på den an-

svarlige og bæredygtige dagsorden på såvel kort som langt sigt. Vi arbejder sammen med andre danske 

institutionelle investorer om nye metoder til at investere ansvarligt gennem netværk som fx Danish So-

cial Investment Forum (DANSIF) og Institutionel Investors Group on Climate Change (IIGCC). 

 

Gennemsigtighed  

LB Forsikring lægger vægt på åbenhed og transparens i arbejdet med ansvarlige investeringer. Der kan 

dog være forhold omfattet af aftaler om fortrolighed. 

 


