Redegørelse for samfundsansvar jf. §99a, 2019
Fast Ejendom Danmark A/S anerkender og er bevidst om sit ansvar over for Koncernens interessenter,
herunder samfundet som helhed. Koncernens aktiviteter og holdninger har betydning for ikke blot kunder,
aktionærer og medarbejdere, men også brugere, naboer, leverandører, andre samarbejdspartnere samt
relevante myndigheder, organisationer m.fl. Koncernen betragter sin indsats vedrørende ansvarlighed som
gavnlig for Koncernen på såvel kort som lang sigt. Den ansvarlige tilgang til branchens og Koncernens
udfordringer er således med til at styrke Koncernens attraktivitet, konkurrenceevne, værdi og
værdiskabelse. For Koncernen handler samfundsansvar om at tage ansvar for medarbejdere, kunder og
det omkringliggende samfund, og det handler om, hvordan Koncernen tjener sine penge, og hvordan den
forvalter sit overskud.
Medarbejdere
Politik:
Koncernen vil sikre en god og attraktiv arbejdsplads med fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling ved
blandt andet:


at sikre alle medarbejderes kompetenceudvikling via regelmæssige udviklingssamtaler og relevante
uddannelsestilbud



at skabe rammerne for en sund balance mellem arbejds- og fritidsliv



at indgå individuelle aftaler om blandt andet flextid, deltid og seniorordninger.

Risici, handlinger og resultater: Der i år 2019 blevet udarbejdet og implementeret en politik for området.
Sociale- og medarbejderforhold
Politik:
Koncernens aktiviteter foregår i Danmark, hvor områderne i forvejen er reguleret ved lov. Ledelsen lægger
stor vægt på at sikre, at der overalt i Koncernen er et tilfredsstillende og tidssvarende arbejdsmiljø, både
for så vidt angår det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne er Koncernens vigtigste
ressource og afgørende for værdiskabelsen i Koncernen. Derfor tilbydes medarbejderne gode løn- og
ansættelsesforhold og løbende kompetenceudvikling samt et godt socialt og fagligt miljø. Alle medarbejdere
er omfattet af en virksomhedsbetalt sundhedsforsikring. Trivslen blandt Koncernens medarbejdere skønnes
at være tilfredsstillende, men ledelsen vil til stadighed arbejde for at forbedre trivslen blandt medarbejderne
og øge den generelle medarbejdertilfredshed.
Risici, handlinger og resultater: Der i år 2019 blevet udarbejdet og implementeret en politik for området.

Miljø og klima
Politik:


Koncernen har et stort fokus på miljøbesparende tiltag og medtænker miljøet i alle handlinger, blandt
andet ved:



løbende at analysere ejendommenes energiforbrug med øje for energimæssige forbedringer.



at stille krav til materialers miljømæssige egenskaber ved renovering og nybygning.



at pap-, papir- og madaffald genanvendes.



at anvende energibesparende løsninger på it-området og sørge for, at it-udstyr genanvendes.

Risici: Koncernens største risici ift. miljø- og klimaforhold relaterer sig til renovering, nybyg og
energiforbrug.
Handlinger og resultater: Der i år 2019 blevet udarbejdet og implementeret en politik for området.
Respekt for menneskerettigheder
Politik:
Koncernen respekterer det enkelte menneske og accepterer ikke, at medarbejdere, kunder eller andre
eksterne parter udsættes for diskrimination. Koncernen ser mangfoldighed som en styrke, som bidrager til
at skabe en god arbejdsplads. Med mangfoldighed menes både mangfoldighed i forhold til køn, alder,
religion, etnisk oprindelse og seksualitet og i forhold til uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser
og meget mere.
Risici: Koncernens største risici ift. menneskerettigheder relaterer sig til diskrimination og mangel på
diversitet.
Handlinger og resultater: Der i år 2019 blevet udarbejdet og implementeret en politik for området.
Antikorruption og antihvidvask
Politik:
Koncernen tager afstand fra alle typer korruption, herunder bestikkelse, organiseret kriminalitet,
finansiering af terror og hvidvask af penge.
Risici: Koncernens største risici ift. antikorruption relaterer sig til indkøb herunder returkommission og
rabataftaler med leverandører.
Handlinger og resultater: Der i år 2019 blevet udarbejdet og implementeret en politik for området.

