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Fundamental Fondsmæglerselskab A/S har gennem mange år, således også før Lov nr. 369 af 9/4 
2019 udøvet aktivt ejerskab. Denne politik har afsæt i Lov om finansiel virksomhed §101a samt Lov om 
investeringsforeninger § 108 a. 
 
Vi føler os forpligtet over for vore kunder til at udøve aktivt lederskab, idet det er et stort ansvar at 
varetage en væsentlig del af kundernes midler bedst muligt. Vores opgave for kunderne er at opnå det 
bedst mulige afkast uden at tage unødige risici. Dette arbejde består af en omhyggelig udvælgelse af 
de virksomheder, vi investerer i, hvor vi vægter kvaliteten af ledelsen, forretningsmodellen og 
vurderingen af selskabets stærke og svage sider højt. 
 
Vi følger løbende, hvorledes virksomhederne leverer på deres strategi, deres finansielle og ikke-
finansielle resultater og udnyttelse af forretningsmuligheder, kapitalstruktur, samt deres tilgang til risiko 
og god selskabsledelse, og hvordan de håndterer sociale og miljømæssige udfordringer.  
 
Vi sætter pris på at have en konstruktiv dialog med ledelsen i de virksomheder, vi investerer i, såvel 
ved personlige møder som ved virtuelle møder (f.eks. conference calls i forbindelse med selskabernes 
regnskabsaflæggelse). 
 
Vi ønsker ikke kun at være vagthund over for selskaberne, men udøver, hvis muligt, også aktivt ejerskab 
ved at være en investor, som kan bidrage positivt til virksomheden og som virksomheden er glad for at 
have som medejer.  
 
Vi bruger kun undtagelsesvist stemmerettigheder på vegne af vore kunder på selskabernes 
generalforsamlinger og uddelegerer ikke denne opgave til tredjepart, ligesom vi som udgangspunkt ikke 
samarbejder med andre aktionærer, i forbindelse med generalforsamlinger. 
 
Brug af stemmerettigheder, medmindre der er tale om ubetydelige forhold mht. emne og ejerandel i det 
pågældende selskab, vil blive offentliggjort på Fundamental Fondsmæglerselskab A/S hjemmeside én 
gang årligt. 
 
Vi monitorerer løbende, om der er nogen risiko for faktiske og potentielle interessekonflikter og forholder 
os hertil. 
 
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.  
 
 
Denne politik skal godkendes én gang årligt på bestyrelsesmøde.  
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. december 2021 
 
 
 


