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 DM’S HOVEDBESTYRELSE 26. NOVEMBER 2018 
 

 

 

 

 

1. Vedtægtsgrundlag  

§ 6 Midlernes anbringelse  

Fondens midler skal anbringes på forsvarlig måde, fortrinsvis i let realisable værdipapirer. Efter beslut-

ning i DM’s hovedbestyrelse i hvert enkelt tilfælde kan en del af fondens formue investeres i fast ejen-

dom.  

 

2. Formål  

Af reservefondsmidlerne skal der være et mindre likvidt beredskab til rådighed til advokatomkostninger 

og ad hoc konflikter for mindre medlemsgrupper og enkeltpersoner. Beredskabet kan være træknings-

mulighed på en kassekredit eller mellemregning med DM’s drift.  

Reservefondens samlede kapital skal primært være til rådighed for mulige konflikter i forlængelse af 

overenskomstforhandlinger for større medlemsgrupper.  

I en konfliktsituation kan nødvendig likviditet fremskaffes ved belåning af fondens investeringer.  

 

3. Risiko og afkast  

Den overordnede målsætning for forvaltning af Reservefonden er at opnå bedst muligt afkast i forhold 

til det valgte risikoniveau.  

Risikoniveauet fastsættes af Hovedbestyrelsen.  

Den vedtagne risikoprofil betegnes som lav/middel.  

 

4. Investeringsrammer  

Hovedbestyrelsen fastlægger de overordnede investeringsrammer. Gældende overordnede investe-

ringsrammer, tillader følgende placeringer:  

• Investering i aktier og aktielignende instrumenter, noterede såvel som unoterede (alle former for ak-

tier – danske såvel som udenlandske) 
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• Investering i danske obligationer/obligationsbaserede investeringsforeninger 

• Investering i andre finansielle instrumenter 

Hovedbestyrelsen har besluttet at udlicitere forvaltning af Reservefondens frie kapital til en eller flere 

kapitalforvaltere/investeringsbanker etc. Sekretariatet vælger kapitalforvaltere/investeringsbanker, og 

hovedbestyrelsen orienteres herom. Kapitalforvaltere/investeringsbanker placerer Reservefondens kapi-

tal inden for den i punkt 4 beskrevne investeringsramme. Ud fra den under pkt. 3 nævnte risikoprofil 

fordeler kapitalforvalterne/investeringsbankerne investeringerne på de respektive finansielle instru-

menter og under hensyntagen til de etiske principper oplistet i punkt 5.  

Strategiske investeringer udenfor kapitalforvalterne kan foretages efter ønske fra Hovedbestyrelsen.  

Bortset fra placering på bankkonti og mellemregninger inden for DM, skal al anden finansiel investering i 

værdipapirer uden for de valgte kapitalforvaltere/investeringsbanker etc., samt långivning og investe-

ring i fast ejendom forelægges og godkendes af Hovedbestyrelsen.  

 

5. Etik  

Hovedbestyrelsen ønsker en etisk ansvarlig investeringspolitik. DM ønsker, at de virksomheder, forenin-

ger eller fonde, der investeres i, overholder FN’s 10 principper for virksomheders samfundsansvar:  

Menneskerettigheder  

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettighe-

der  

2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne  

Arbejdstagerrettigheder  

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhand-

ling  

4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde  

5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde  

6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold  

Miljø  

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer  

8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed  

9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier  
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Anti-korruption  

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse  

 

Herudover må de virksomheder, foreninger eller fonde, der investeres i:  

11. Ikke medvirke i krig eller fremstilling af krigsmateriel  

12. Ikke være hjemmehørende i skattelylande  

13. Ikke basere deres primære virksomhed på kulbaserede aktiviteter eller deltage i udvindelse af tjære-

sand  

14. Ikke producere tobak eller tobaksrelaterede produkter  

 

I forhold til miljø vil DM særligt fokusere på, at eventuelle investeringer i ejendomme samtidig sker med 

fokus på at klimaforbedre ejendommene. Endelig vil DM særligt søge efter klimaprojekter, der både gi-

ver gode afkast og understøtter klimamålene i Parisaftalen.   
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BILAG  

DM anvender EU-kommissionens til enhver tid gældende definition af skattelylande. November 2018 er 

følgende lande på EU-kommissionens liste:  

• Amerikansk Samoa  

• Guam  

• Samoa  

• Trindidad og Tobago  

• De amerikanske jomfruøer  

 

 

 

 




