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1. Velkommen v/ formanden

post@virksomhedsadfaerd.dk
www.virksomhedsadfaerd.dk

2/3

2. Status på klager
2.1. Klagesager
Aktuelle klagesager gengives ikke i referat.
2.2. Til drøftelse: Proces for sagsbehandling
Notat om proces for sagsbehandlingen blev godkendt.
Processen fremover vil herefter være:
1. Klagen modtages i MKI, og sekretariatet sender et kvitteringsbrev
til klager.
2. Sekretariatet orienterer formanden om den modtagne klage.
3. Sekretariatet udarbejder en sagsfremstilling med en eller flere
indstillinger, som godkendes af formanden.
4. Sagsfremstilling og klagen sendes til MKI medlemmerne forud for
førstkommende møde i MKI.
5. Klagen og sagsfremstilling drøftes af MKI. På baggrund af sekretariatets indstillinger træffer MKI medlemmerne beslutning om
afgørelsen.
6. Sekretariatet skriver på baggrund af MKI-mødet udkast til afgørelse, som godkendes af MKI medlemmerne i en skriftlig proces.
Hvis der er forslag eller bemærkninger til udkastet til afgørelsesendes de til formanden, MKI-medlemmerne og sekretariatet.
Pga. ovenstående proces vil den vejledende tidsfrist på 14 dage (fra
modtagelse af klage til klager får besked om hvorvidt klagen accepteres
til videre behandling) udgå. Sekretariatet vil i stedet angive i kvitteringsbrevet til klager, hvornår næste MKI-møde afholdes, og at klagen vil blive drøftet der.
3. Promovering - MKI´s handlingsplan 2018
3.1. Til orientering: Konference om ansvarlige investeringer
MKI har i sin handlingsplan besluttet at arrangere en konference for institutionelle investorer (særligt pensionskasser) med udgangspunkt i Vejledning om Ansvarlige Investeringer, som blev offentliggjort den 5. marts
2018.
Der blev efterlyst en tovholder, og et MKI-medlem blev udpeget.
3.2. Orientering om møde med Danske Rederier
Mhp. udmøntning af MKI´s handlingsplan for 2018, hvor der sættes særlig fokus på shippingindustrien, har et MKI-medlem sammen med sekretariatet holdt et møde med Danske Rederier den 26. februar 2018 mhp.
at drøfte muligheder for samarbejde om konkrete arrangementer. Her
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blev det aftalt, at man vil holde endnu et møde mhp. at drøfte videre ift.
samarbejdsmuligheder.
3.3. Orientering om informationsmøde den 28. – 29. maj 2018 i Amsterdam for NGO’er arrangeret af OECD Watch v/sekretariatet
OECD Watch afholder informationsmøde målrettet NGO’er og faglige
organisationer i Amsterdam den 28.-29. maj, og 2 MKI-medlemmer samt
et fra sekretariatet deltager.
4. Orienteringspunkter:
4.1. Orientering om Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer
Der blev orienteret om den nye Vejledning om Ansvarlige Investeringer,
som blev offentliggjort den 5. marts. Vejledningen er en kortfattet dansk
introduktion til ”OECD´s paper on Responsible Business Conduct for Institutional Investors” og fremhæver de væsentligste forhold, som ledelsesniveauet hos institutionelle investorer bør forholde sig til.
4.2. Orientering om WPRBC-møde i OECD den 6. – 7. marts 2018
Sekretariatet orienterede om mødet i Paris for working party on responsible business conduct.
4.3. Orientering om status for OECD´s kommende due diligence
guide
OECD har udarbejdet en ny guide om due diligence, som blev godkendt
af OECD´s Investeringskomitéen den 3. april. Guiden planlægges offentliggjort ved Global Forum til juni.
4.4. Status for Nordic-Baltic Capacity Building Seminar 2018
MKI har modtaget forslag fra Litauens NCP med forslag om at afholde
seminaret den 12. – 13. september eller den 19. – 20. september 2018.
MKI foretrækker den 19. – 20. september. Sekretariatet afventer pt.
Norges NCPs tilbagemelding.

5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet/mødets gang
Formanden takkede for et godt møde.

