Åbenhedspolitik

1.

Formål og indhold

1.1.

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg A/S og står bag TrygFonden. Vi
skaber værdi og tryghed for alle danskere og for de ca. 1,3 mio. medlemmer af
TryghedsGruppen. Som et af Danmarks største medlemsdemokratier har vi et
særligt ansvar for at være åbne og fortælle om vores aktiviteter. Vores åbenhedspolitik redegør for, hvordan vi ønsker at møde omverdenen og skal være
med til at skabe grobund for yderligere konstruktiv dialog med vores interessenter.

1.2.

Vi lægger derfor vægt på at
være åbne og transparente
•

Vi kommunikerer om vores aktiviteter, resultater, rammevilkår og governancestruktur. Det gør vi bl.a. ved at offentliggøre vores strategier, fakta
og generel information om uddelinger, investeringer og medlemsdemokratiet.

•

Vi kommunikerer gennem vores online kanaler, rapporter og informationsfoldere, kvartalsmeddelelser, arrangementer og presseindsatser.

•

Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse i
børsnoterede selskaber er vores retningslinjer for selskabets ledelse med de
tilpasninger, der naturligt følger af TryghedsGruppens særlige karakteristika.

•

Vores bestyrelse har vedtaget en politik for kompetencer og mangfoldighed
i bestyrelsen, herunder måltal for kvinder i bestyrelsen, og fastsat etiske
retningslinjer for vores investeringer.

•

Vi bestræber os på at være åbne og gøre alle relevante informationer tilgængelige. I visse sager kan der dog være særlige hensyn til fortrolighed.
Det gælder eksempelvis i sager af strategisk, finansiel, juridisk eller personlig karakter.

skabe rammer for dialog og demokrati
• Vi lytter til input fra vores medlemmer, og vi lægger vægt på en åben og
professionel dialog. Vi styrker vores medlemsdemokrati ved at sikre adgang
til information om os og om de muligheder, vores medlemmer har for at deltage i vores medlemsdemokrati.
• Vi kommunikerer om de beslutninger, som vores repræsentantskab træffer.
• Vi lægger vægt på et professionelt og respektfuldt samarbejde med vores
omverden.
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• Pressen har adgang til informationer, der ikke er fortrolige.
• Vi ønsker, at vores aktiviteter og erfaringer også kommer vores omverden til
gode. Derfor bestræber vi os på at evaluere og på at dele vores erfaringer,
både når det handler om digitale valg, investeringsstrategier og uddelende
aktiviteter. Det gør vi bl.a. ved at inddrage vores repræsentantskabsmedlemmer i TrygFondens uddelinger, gennem vores online kanaler, debatter og
i rapporter.
2.

Godkendelse og opdatering

2.1.

Denne politik godkendes af TryghedsGruppens bestyrelse.

2.2.

Direktionen skal forelægge politikken og eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen mindst én gang om året.

2.3.

Godkendt på bestyrelsesmøde i TryghedsGruppen den 18. maj 2021.
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