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Politik for de underrepræsenterede køn i bestyrelse og på øvrige lPolitik for de underrepræsenterede køn i bestyrelse og på øvrige lPolitik for de underrepræsenterede køn i bestyrelse og på øvrige lPolitik for de underrepræsenterede køn i bestyrelse og på øvrige le-e-e-e-

delsesniveauerdelsesniveauerdelsesniveauerdelsesniveauer    

 

Generelt om Generelt om Generelt om Generelt om denne denne denne denne politikpolitikpolitikpolitik    

Denne politik (”Politikken”) gælder for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (”Maj Invest”) og 

dets medarbejdere samlet benævnt (”Maj Invest”). Politikken skal sikre Maj Invest’s efterle-

velse af FIL § 79a og bidrage til, at Maj Invest fremmer diversitet, herunder øger ”andelen af 

det underrepræsenterede køn på virksomhedens andre ledelsesniveauer”, jf. FIL § 79a, stk. 

2.  

 

Politikken skal ses i sammenhæng med, at bestyrelsen i Maj Invest har fastsat ”måltallet for 

andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen” på bestyrelsesmøde den 26. februar 

2014. 

Overordnet målOverordnet målOverordnet målOverordnet mål        

Maj Invest har en underrepræsentation af kvinder på alle ledelsesniveauer.  

 

Det langsigtede mål er, at Maj Invest afspejler det omliggende samfund og især virksomhe-

dens investor-/kundesegment, især for så vidt angår køn men også fx nationalitet og etnici-

tet. En afspejling af omverdenen og kunder – dvs. større diversitet - skal bidrage positivt til, 

at Maj Invest er et attraktivt valg for kunder samt nuværende og kommende medarbejdere; 

og dermed at Maj Invest på langt sigt kan nå sine forretningsmæssige mål.   

Strategi for at nå måletStrategi for at nå måletStrategi for at nå måletStrategi for at nå målet    

Direktionen drøfter en gang årligt eller mere:   

• Hvordan sikres medarbejderinvolvering og opbakning til målet? 

• Hvilke aktiviteter skal til for at opfylde målet? 

• Hvilke forudsætninger skal være til stede for at målet kan opfyldes? 

• Hvordan laves opfølgning? 
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Metoder og midler for at nå målMetoder og midler for at nå målMetoder og midler for at nå målMetoder og midler for at nå mål    

Direktionen kan blandt andet inddrage følgende metoder til at nå målet: 

• Fokus på arbejdsvilkår, som både er gode for begge køn og som fremmer diversitet 

• Rammer for den enkelte leders karriereudvikling gennem netværk 

• Mentorordninger 

• Fokus på diversitet ved ansættelse 

• Synliggørelse af ledertalenter 

Valget af metoder afhænger af den aktuelle andel af kvinder på ledelsesniveau og i organisa-

tionen. 

 

Direktionen vil inddrage ”best practice” på området og trække på erfaring gennem bestyrel-

sesarbejde og netværk samt international management research. 

Overskridelse og revisionOverskridelse og revisionOverskridelse og revisionOverskridelse og revision    

I tilfælde af manglende efterlevelse af Politikken, skal direktionen give meddelelse herom til 

bestyrelsen. Direktionen skal i samarbejde med bestyrelsen træffe nødvendige foranstaltnin-

ger, for at Politikken igen kan overholdes. 

 

Politikken revideres årligt af Maj Invest’s direktion eller efter behov, herunder ved væsentlige 

ændringer i de forudsætninger der ligger til grund, og godkendes af Maj Invest’s bestyrelse. 

 

Spørgsmål om Maj Invest og Maj Invest’s politik kan rettes til Maj Invest. 

 


