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Høringssvar til EU-initiativer om bæredygtig god selskabsle-

delse og nødvendig omhu (due diligence) 

 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 

EU-initiativerne om EU-harmonisering af regler for selskabsledelse og om krav til 

virksomheders due diligence inden for menneskerettigheder og miljø i forhold til 

deres leverandørkæde. De danske pensionsselskaber er langsigtede investorer og 

investerer derfor i langsigtede aktiver. Derfor har pensionsbranchen en naturlig 

interesse i, at ledelserne i de virksomheder, der investeres i, tænker i langsigtet 

værdiskabelse. Forsikring & Pension mener, at langsigtet værdiskabelse med for-

del kan ske ved at udvikle kravene til virksomhedernes rapportering og til data 

om bæredygtighed (klima, køn, ligestilling m.v.), og bakker derfor grundlæg-

gende op om de tiltag, der styrker dette.  

 

EU-kommissionens forslag vedrørende selskabsledelse er imidlertid meget indgri-

bende og bygger ikke på et godt nok forarbejde. Det er desuden i forslaget bl.a. 

meget uklart, hvordan ansvaret for virksomhedens daglige ledelse er forankret. 

Det skyldes bl.a., at der introduceres nye og uklare interessentgrupper med uklare 

beføjelser. Det er naturligvis meget problematisk. Derfor støtter Forsikring & Pen-

sion den kritik af selskabsledelsesreglerne, der fremføres i en fælles henvendelse 

fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark, Danske Rederier, Danske Ar-

kitektvirksomheder, HORESTA og Danish Export.   

 

Pensionsbranchen har et stærkt fokus på bæredygtighed, og ønsket om mere 

langsigtet værdiskabelse bør i stedet for forslagene vedrørende selskabsledelse 

understøttes ad rapporteringsvejen. Pensionsbranchen har igennem mange år in-

vesteret med udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. Rapportering af ESG-nøg-

letal og bæredygtighedsdata generelt, gør det muligt for investorer og stakehol-

ders at foretage en bedre vurdering af virksomheden og dermed træffe mere ef-

fektive bæredygtighedsrelaterede forretningsbeslutninger. Det skaber i sidste 

ende stor værdi for virksomhedens interessenter. Det er derfor også af stor be-

tydning for pensionsselskaberne, at virksomheders bæredygtighedsrapportering 

indeholder ESG-nøgletal.  
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Side 2 

Bæredygtighedsrapportering i sig selv er et vigtigt redskab til at formidle værdien 

af virksomheders langsigtet værdiskabelse og bæredygtighed til investorer og 

stakeholders. Pensionsselskaberne er i dag allerede underlagt en række bæredyg-

tighedskrav heriblandt oplysningskrav på bæredygtighedsdata og er således af-

hængige af, at virksomheder leverer de bæredygtighedsdata, som selskaberne er 

underlagt at skulle oplyse deres kunder/pensionsopsparere om.   

Konklusion 

Bæredygtighedsrapportering skaber tillid og transparens og fremmer ligeledes 

den grønne omstilling. Det er altså igennem pålidelige bæredygtighedsdata og 

åben rapportering herom, at ikke kun pensionsselskaber, men også almindelige 

investorer, forbrugere, medier og myndigheder får den bedste mulighed for at 

påvirke og holde virksomhedens ledelse ansvarlig og til at tænke og arbejde lang-

sigtet og bæredygtigt. 

 

EU-kommissionens forslag vedrørende selskabsledelse er imidlertid meget indgri-

bende og bygger ikke på et godt nok forarbejde. Disse forslag er Forsikring & 

Pension derfor meget kritiske overfor. 

Med venlig hilsen 

Kent Damsgaard 

 


