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 DNBs råd for ansvarlige investeringer forvalter og følger opp vedtatte retningslinjer for 
ansvarlige investeringer. 

 Rådet vil bli forelagt endringer i retningslinjene før de vedtas.  

 Rådet skal hente inn informasjon og sørge for at saker er så godt belyst som mulig før Rådet 
eventuelt anbefaler utelukkelse eller reinkludering av selskaper. Saksgrunnlaget bygger på 
vurderinger fra enheten for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, som har 
støtte i vurderinger som innhentes hos eksterne konsulenter. I de tilfeller hvor DNBs 
retningslinjer for ansvarlig investeringer sammenfaller med «Retningslinjer for observasjon 
og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers» og 
Etikkrådet har ekskludert et selskap, vil DNBs Råd for ansvarlige investeringer normalt sett 
anbefale tilsvarende eksklusjon.  

 Rådet skal basere sine anbefalinger på offentlig tilgjengelig informasjon. 

 Kundeinformasjon er taushetsbelagt og denne type informasjon skal ikke tilflyte Rådet.  

 Rådet gir sin innstilling til lederne for DNB Asset Management, Konserninvesteringer og DNB 
Livsforsikring AS som fatter beslutningene for sine respektive enheter.  

 Rådet skal rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse fortsatt er til stede og kan på 
bakgrunn av ny informasjon anbefale at en tidligere beslutning om utelukkelse oppheves.  

 Rådet skal holdes jevnlig oppdatert om hvordan DNB Asset Management utøver eierskapet 
på vegne av kundene.  I tilfeller der eierskapsutøvelsen ikke fører fram, kan Rådet anbefale 
utelukkelse av det relevante selskapet. 

 Rådet utgjøres av deltakere fra Konserninvesteringer, DNB Livsforsikring og DNB Asset 
Management, Storkunder og Internasjonal, samt divisjon for Samfunnsansvar og 
næringspolitikk. 

 Alle medlemmer av rådet deltar i diskusjonene. Beslutninger om anbefalinger fattes av 
representantene fra de tre investeringsenhetene samt rådets leder. 

 Rådet ledes av lederen for divisjon Samfunnsansvar og næringspolitikk som ivaretar 
konsernrollen for koordinering av vurderinger av ansvarlighet i konsernets 
investeringsvirksomhet. 

 Rådet orienterer årlig om sin virksomhet i egen rapport til konserndirektør Kommunikasjon 

 


