
Gå-hjem-seminar 23. januar 2017

Aktivt ejerskab i 

pensionskasser

Pensionsselskaber og andre institutionelle 
investorer ejer globalt set hovedparten af aktierne i 
blue-chip selskaberne. Samtidig ved vi entydigt fra 
en række empiriske studier, hvor vigtigt udøvelse af 
aktivt ejerskab er for et selskabs langsigtede 
resultater. 

Pensionskasserne står derfor med et stort ansvar 
for at sikre, at selskabernes ledelser og bestyrelser 
udstyres med gode, klare rammer og mandater for 
virksomhedernes udvikling. Der er generelt 
stigende interesse for dette, både i Danmark og i 
international sammenhæng. Senest med et sæt 
anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse, 
som blev offentliggjort 29. november 2016.

Gå-hjem-seminaret sætter fokus på aktivt ejerskab i 
pensionskasser med to oplæg, hver især efterfulgt af 
en paneldebat og diskussion med deltagerne.

DEL 1 Den globale udvikling i strategier 

for aktivt ejerskab 

Hvordan udøves globalt aktivt ejerskab i praksis, og 
hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige 
strategier? 

Egil Matsen, Deputy Governor i Norges Bank og 
ansvarlig for den norske oliefond, lægger ud som 
repræsentant for en investor med stort engagement 
på dette område. 

Egil Matsen vil præsentere den norske oliefonds 
aktive investeringsstrategi på centrale spørgsmål, 
samt hvilke overvejelser der ligger bag. Den norske 
oliefond har et investeringsomfang, der gør, at de 
kan bidrage til udviklingen på internationalt niveau.

DEL 2 Corporate governance og aktivt 

ejerskab i danske pensionskasser 

Hvilke udfordringer står danske pensionskasserne 
overfor i forhold til det aktive ejerskab? Hvordan 
skaber man de rette incitamenter, så 
pensionskassernes langsigtede strategier afstemmes 
med konkrete investeringsbeslutninger 
virksomheder? 

Ken L. Bechmann, professor i finansiering på CBS, 
følger op med seneste forskning samt praktiske 
tendenser og erfaringer i forhold til corporate
governance og aktivt ejerskab i danske 
pensionskasser.

Gå-hjem-seminaret finder sted 23. januar 
kl. 15-17.30 hos Copenhagen Economics, 
Langebrogade 1, 1411 København K

Hvordan udøver pensionskassers aktive ejerskab i praksis, hvor er udviklingen på vej hen, og hvad er fordele 
og ulemper ved forskellige strategier? Copenhagen Economics og forskningscenteret PeRCent inviterer til 
eksklusivt gå-hjem-seminar om aktivt ejerskab d. 23. januar i København.
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Copenhagen Economics

Copenhagen Economics er Nordens førende 
samfundsøkonomiske konsulenthus. Vi er ca. 
75 medarbejdere og har kontorer i 
København, Stockholm og Bruxelles. Vi yder 
uafhængig og effektiv rådgivning baseret 
på forskningsmæssige metoder inden for 
bl.a. regulering, finans og skat. Siden 2006 
har Copenhagen Economics optrådt på 
Global Competition Reviews Top-20 over de 
bedste økonomiske konsulentvirksom-heder i 
verden.
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PeRCent

Pension Research Centre (PeRCent) er et nyt 

forskningscenter forankret på CBS.  Centrets 

formål er at skabe et dansk 

kompetencecenter af internationalt format og 

derigennem bidrage til en bedre forståelse og 

håndtering af tidens store udfordringer på 

pensionsområdet. Et særtræk ved PeRCent er 

samarbejdet mellem den akademiske verden 

og pensionssektoren. Baseret på CBS’ 

kompetencer inden for forskning og 

undervisning vil centret bygge bro mellem 

teori, empiri og praksis. 

15.00 –

15.10

Velkommen

Svend E. Hougaard Jensen, PeRCent

15.10 –

15.40

Del 1 Den globale udvikling i strategier for 

aktivt ejerskab 

Egil Matsen, Norges Bank

15.40 –

16.10

Paneldebat

• Egil Matsen, Norges Bank 
• Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
• Laila Mortensen, Industriens Pension
• Claus Wiinblad, ATP

16.10 –

16.20
Pause

16.20 –

16.50

Del 2 Corporate governance og aktivt 

ejerskab i danske pensionskasser 

Ken L. Bechmann, CBS

16.50 –

17.20

Paneldebat

• Ken L. Bechmann, CBS
• Egil Matsen, Norges Bank 
• Tom Jacobsgaard, CBS
• Ulrika Hasselgren, ISS

17.20 –

17.30 

Afrunding

Sigurd Næss-Schmidt, Copenhagen Economics

17.30 – Networking

Program Talere


