Fundamental Fondsmæglerselskab A/S
Politik for ESG og Bæredygtighed

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S søger på bedste vis at leve op til de forventninger omverdenen
har til os på ovennævnte områder.
Selskabet har derfor fokus på at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives i et godt miljø, hvilket
afspejler sig i den årlige arbejdspladsvurdering, og aflønningen af selskabets medarbejdere (incl.
bonusordninger) er ikke relateret til specifikke indtjeningsmål.
De samme mål og krav, som vi stiller til os selv internt, stiller vi også til vores samarbejdspartnere og til
de virksomheder, vi investerer i.
Vi tilslutter os ikke en mekanisk tilgang til ESG-investeringer, hvor tredjepart accepterer eller
bortdømmer enkelte selskaber uden et dybere kendskab til den enkelte virksomhed.
Vi lægger derimod vægt på, at den enkelte virksomhed agerer ordentligt over for sine stakeholdere, og
vi er påpasselige med ikke at lade os gribe af lemming-effekter, hvor der pludselig skal investeres
massivt i ”grønne” selskaber, uden hensyntagen til prisfastsættelsen af de pågældende virksomheder.
Vi ønsker, at ledelsen i de virksomheder vi investerer i, agerer ordentligt og ansvarligt både overfor
medarbejdere og virksomhedens stakeholders og gør opmærksom på, hvis det ikke er tilfældet.
Som følge af vort investeringsunivers, som udover C25-selskaber, også omfatter en række mindre og
mellemstore selskaber samt selskaber på First North børsen, er en væsentlig del af disse selskaber ikke
omfattet af diverse institutioners ESG-ratings.
Dette betyder, at vi i relation til en række af disse selskaber skal være ekstra opmærksomme, hvilket vi
efter bedste evne lever op til.
Såfremt der er forhold i en virksomhed, vi ikke kan acceptere, f.eks. sammenblanding af ledelsens
private interesser og aktionærernes interesser, og det ikke gennem dialog lykkes at bringe dette til ophør,
sælges positionen i det pågældende selskab. Dette har været tilfældet med investeringen i et dansk
børsnoteret bryggeri beliggende i Skælskør.
Vi har endvidere fravalgt at investere i virksomheder med opdræt af dyr under forhold, vi ikke finder
acceptable, samt virksomheder, der profiterer på ludomani, selvom det er en industri i stor vækst med
store indtjeningsmuligheder.
Denne politik skal godkendes én gang årligt på bestyrelsesmøde.
Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. december 2021.
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