Politik for aktivt ejerskab
____________________________________________________
Indledning
Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S (NCMF) forvalter en række mandater, der alle bygger på aktivt ejerskab som en del af forvaltningen. Det medfører, at NCMF
optræder som aktiv ejer af de selskaber der investeres i. Historisk set har det medført, at
over en årrække har afkastet været markant højere end benchmark, til gavn for investorerne.
Politiken skal blandt andet sikre, at NCMF følger Anbefalingerne for aktivt Ejerskab. Denne
politik danner grundlag for aktivt ejerskab, herunder udøvelse af stemmerettigheder.
Aktivt ejerskab
En forudsætning for et højt afkast af investeringerne er blandt andet kvaliteten af selskabets
direktion, bestyrelse og den fastlagte strategi for selskabet der investeres i. NCMF investerer
langsigtet og ønsker at se ”Governance-processer” hos selskaberne, der understøtter den
langsigtede værdiskabelse i selskaberne.
Væsentlige områder omfatter, men er ikke begrænset til, aflønning af ledelsen, god selskabspraksis og selskabets Corporate Social Responsibility (CSR) politik. Det er vores opfattelse,
at god governance og et højt niveau for CSR fremmer selskabernes muligheder for gode
fremtidige investeringer og reducerer risikoen for aktionærerne.
Udøvelse af stemmerettigheder
Udøvelse af stemmerettigheder
Politikken for aktivt ejerskab omfatter blandt andet:
1. Overvåge selskaber, hvori der investeres, inden for relevante områder, herunder strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater, risiko, kapitalstruktur, social og miljømæssig indvirkning og god selskabsledelse.
2. Fører dialog med selskaber, hvori der investeres.
3. Sikring af at stemmerettigheder udøves i overensstemmelse med investeringsmål og
investeringsstrategier.
4. Eventuelt samarbejde med andre aktionærer.
5. Kommunikerer med relevante interessenter i selskaber, hvori der investeres.
6. Håndterer faktiske og potentielle interessekonflikter i forbindelse med selskabets aktive ejerskab.
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NCMF støtter som udgangspunkt selskabets bestyrelse, men der kan være forhold i det enkelte selskab eller på det enkelte marked, hvor det vurderes, at der ikke generelt stemmes
for bestyrelsesforslag. Det kan for eksempel være forhold omkring ledelses bonusaflønning,
hvor branchestandard kan variere fra land til land.
Aktieinvestering
Aktieinvesteringerne er baseret på langsigtet og fundamental tilgang til investering. NCMF
er af den opfattelse, at markederne er ineffektive grundet et for højt fokus på kortsigtet ”støj”
og udsving i enkelte faktorer. Alle investeringer foretages på baggrund af en vurdering af
selskabets forventede fremtidige pengestrømme. Enhver nyinvestering skal indeholde et attraktivt kurspotentiale uanset hvor unikke positioner selskabet har.
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