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INDLEDNING

I denne politik beskrives Nykredits fokus på mang-
foldighed, herunder vores holdning, tilgang og mål-
sætninger. I bilagene gøres endvidere status på mål 
og igangværende indsatser, hvorfor disse – modsat 
politikken – opdateres kvartalsvis. 

Politikken er udarbejdet i henhold til selskabslovens 
§ 139a, lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1, nr. 4 
og anbefalingerne for god selskabsledelse nr. 2.1.6. 
Nykredit har endvidere tilsluttet sig FN’s Global Com-
pact, der bl.a. skal sikre, at der ikke sker diskriminati-
on i virksomheden. Desuden respekterer og efterle-
ver vi ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder.

Nykredits holdning
I Nykredit betragter vi mangfoldighed og inklusion 
som en vigtig forudsætning for, at vi kan drive en 
sund forretning til gavn for vores kunder, medarbej-
dere og samfund – nu og i fremtiden. Nykredit har 
brug for en alsidig arbejdsstyrke, der forenet udgør 
et spejl af vores kunder og samfund. Vi tror på, at 
mangfoldighed bidrager til:

• en aktiv rolle i det samfund, Nykredit er en 
del af

• stærke kundeoplevelser, hvor kundens behov og 
ønsker forstås og imødekommes

• en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte med-
arbejders potentiale realiseres

• problemløsning og synergier, der muliggøres via 
mangfoldigheden

• nytænkning og udvikling af virksomheden via 
forskellige perspektiver og erfaringer.

Vi definerer mangfoldighed bredt, således at mang-
foldigheden kan inkludere kompetencer, erfaringer, 
uddannelse, alder, køn, etnicitet, religion og seksuel 
orientering. 

I Nykredit ser vi arbejdet med mangfoldighed som et 
moralsk og samfundsmæssigt ansvar, der indebæ-
rer, at vi på tværs af vores forskelligheder skal være 
lige stillet i forhold til rettigheder og muligheder. I 
hvert et hjørne af Nykredit skal vi bestræbe os på at 
skabe en tillidsfuld og inkluderende arbejdsplads, 
hvor alle ansatte oplever, at de kan være sig selv, 
og at der lyttes til deres unikke perspektiver og 
erfaringer, og et arbejdsmiljø, hvor vi nysgerrigt tør 
udfordre os selv og hinanden og engagere os i kon-
struktive faglige dialoger og konflikter. Kun herved 
kan vi indfri det forretningsmæssige potentiale i 
mangfoldighed i form af øget kreativitet og innova-
tion og opnå ønskede konkurrencemæssige fordele. 
Det kræver et målrettet og vedvarende fokus. 

Nykredits tilgang 
Centralt i vores arbejde med mangfoldighed i Nykre-
dit er en differentiering mellem tre indsatsniveauer, 
henholdsvis:

De konkrete indsatser på tværs af disse tre 
niveauer fremgår af Bilag 2.

Handler om at sikre lige muligheder på tværs af vores HR-processer inkl.  onboar-
ding, rekruttering og forfremmelser, barsel, performance management, talentudvik-
ling og løn. 

STRUKTURELT
NIVEAU

LEDELSES/
GRUPPENIVEAU

INDIVIDUELT
NIVEAU

Vores ledergrupper spiller en afgørende rolle i at sikre, dels at vi lever op til vores 
ambition om at være en inkluderende arbejdsplads, dels at vi realiserer vores mål 
for mangfoldighed (herunder øget kønsbalance). Det kræver både forståelse, enga-
gement og kompetence.

Vedrører det at få talenter, der repræsenterer ønsket mangfoldighed (fx køn og 
alder), frem i lyset og fremskynde udviklingen af dem.
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MÅLSÆTNING

I Nykredit er et særligt indsatsområde at sikre en 
mere balanceret kønsfordeling i bestyrelse og 
ledelse, hvorfor vi har opstillet konkrete mål herfor, 
som løbende monitoreres. Status på disse fremgår 
af Bilag 1.

Bestyrelsen
Nykredit ønsker en bestyrelse, der er sammensat 
af den bedst kvalificerede personkreds, og som 
rummer en mangfoldighed i bl.a. kompetencer og 
erfaringer, der er nødvendig for at styrke forretnin-
gen, dens konkurrencekraft samt lede Nykredit. 

Bestyrelsen skal sammensættes således, at den er i 
stand til at varetage den overordnede og strategiske 
ledelse af virksomheden samt træffe foranstaltnin-
ger med henblik på at sikre, at virksomheden drives 
betryggende, herunder at den har den nødvendige 
viden og erfaring til at kunne forholde sig kritisk til 
og udfordre direktionens arbejde og forslag.

Nykredit inddrager de krav til bestyrelsens kom-
petencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om 
finansiel virksomhed. Nykredits forretningsmodel og 
de dermed forbundne risici medfører, at bestyrelsen 
skal have særlige kompetencer inden for en række 
nærmere fastsatte områder, som bestyrelsen løben-
de forholder sig til.

Bestyrelsen fungerer som et kollegium med en sam-
let sum af individuelle kompetencer. I forbindelse 
med sammensætning af bestyrelsen, herunder re-
kruttering af nye medlemmer, skal der således tages 
hensyn til bestyrelsens samlede kompetenceprofil 
og eventuelle behov for styrkelse på enkelte kom-
petenceområder. Ud over de faglige kompetencer 
skal der ved rekruttering tages højde for personlige 
kompetencer samt mangfoldighed. 

Ledelsen 
Som en af Danmarks største virksomheder er Nykre-
dit juridisk forpligtet til at arbejde for at øge andelen 
af kvinder i ledelse. Initiativer i Nykredit for flere 
kvinder i ledelse drives dog mindst lige så meget 
ud fra en ambition om at gøre brug af hele talent-
massen og kontinuerligt bringe de bedste talenter 
i spil. Denne ambition gør sig gældende i forhold til 
mangfoldighed i ledelsen bredt, ikke alene i forhold 
til køn.

Vi opererer altid ud fra det ufravigelige princip, at 
en lederpost besættes ud fra kandidatens kompe-
tencer, motivation og personlighed – og ikke alene 
ud fra køn. Fokus ligger på at sikre, at vores rekrut-
teringsgrundlag og leder-pipeline rummer såvel 
kvindelige som mandlige kandidater, således at vi 
har en divers bank, der styrker mulighederne for 
øget mangfoldighed.
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RAPPORTERING OG REVISION

Rapportering
Nykredit iagttager den til enhver tid gældende 
lovgivning om åbenhed og gennemsigtighed om 
bestyrelsens sammensætning og om rapportering 
herom.

Revision
Bestyrelsen skal med jævne mellemrum, og mindst 
én gang årligt, revurdere nærværende politik samt 
tilhørende bilag med henblik på at sikre, at den til 
stadighed lever op til lovgivningens krav og Nykre-
dits forretningsmodel, værdier og langsigtede mål. 

NYKREDIT               4




