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1. Indledning
Nærværende politik er udarbejdet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning
(EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for
finansielle tjenesteydelser.
2. Overordnet strategisk mål
Bestyrelsens overordnede strategiske mål er at sikre at der tages stilling til integration af
bæredygtighedsrisici, hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger, fremme af miljømæssige
eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer og der gives de rette oplysninger på
baggrund heraf, i henhold til kravene i ovenstående lovgivning.

3. Ansvar
Direktionen har det overordnede ansvar for efterlevelse af selskabets politik for ansvarlige
investeringer.

4. Politik for ansvarlige investeringer
Secures formål er at levere en formuebevarende investeringsstrategi, med langsigtede
attraktive afkast kombineret med en justeret risiko. Secures investeringsstrategi vil ligeledes
indeholde en vurdering af ESG-risici, som dækker over miljø, sociale og ledelsesmæssige
faktiske eller potentielt væsentlige negative indvirkninger på værdien af en investering.
I relation til ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici vil Secure arbejde ud fra følgende
principper:
Secure vil, hvor det er muligt, udvælge samarbejdspartnere, der håndterer ESG-forhold på en
tilfredsstillende måde.
Secure vil integrere ESG i investeringsprocesser, hvor det skønnes relevant.
Investeringer, som Secure foretager skal forsøge at undgå at forårsage eller bidrage til negative
indvirkninger på menneskerettigheder, og selskaberne og samarbejdspartnere skal respektere
standarderne i den internationale humanitære folkeret.
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Secure tilsigter ikke at investere i selskaber, der forårsager eller bidrager til arbejds- og
ansættelsesforhold, som foregår under tvang, ulovligt børnearbejde eller manglende sikkerhed
og ringe arbejdsmiljøforhold.
Secure bestræber sig på ikke at investere i selskaber, som forårsager unødig eller alvorlig og
langsigtet skade på miljøet og klimaet.
Secure bestræber sig på ikke at investere i selskaber eller stater, der er involveret i eller, hvor
der forekommer grove eller gentagne tilfælde af korruption.
Secure bestræber sig på ikke at investere i selskaber, der strider mod FN’s traktater,
konventioner, eller som producerer våben. Secure lægger sig op ad SEB’s eksklusionsliste og
investerer ikke i selskaber, der står anført på denne.

5. ESG-komite
Secure har nedsat en ESG-komite, som skal sikre overholdelse af Secures principper for
ansvarlige investeringer.
ESG-komiteen skal vedtage overordnede målsætninger og guidelines, som de enkelte
investerings- og kapitalforeninger skal overholde.

6. Kontroller
Direktionen skal etablere passende uafhængige kontroller på området, således at det
kontrolleres, at der principperne i afsnit 5 overholdes. Henset til selskabets størrelse og
kompleksitet kan denne kontrol, indtil anden beslutning måtte træffes, foretages på
stikprøvebasis.

7. Opdatering af politikken
Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årsplanen, vurdere og
eventuelt opdatere selskabets politik for ansvarlige investeringer.
Revurderingen skal ske med udgangspunkt i en af direktionen udarbejdet redegørelse, hvor der
vurderes at et behov for en opdatering af politikken.

8. Offentliggørelse
Selskabet skal sikre, at nærværende politik for ansvarlige investeringer offentliggøres på
selskabets hjemmeside.
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