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Offentliggørelse
(Lov om finansiel virksomhed § 80 c)

Gartnernes Forsikring GS skal i medfør af § 80 c i lov om 
finansiel virksomhed offentliggøre oplysninger på sin 
hjemmeside om, hvordan selskabet lever op til forskel-
lige bestemmelser i loven.

Mangfoldighed 
(Lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1, nr. 4)

Bestyrelsen i Gartnernes Forsikring GS har vedtaget en 
politik om mangfoldighed, hvis formål er at fremme 
tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer 
blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen skal have 
tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og kva-
lifikationer samt erfaring for at kunne lede selskabet og  
forstå de med selskabet forbundne risici.

Bestyrelsen skal derfor have kompetencer, der sikrer 
forståelsen af forsikringsmæssige risici, herunder – som 
følge af selskabets store portefølje af gartnerier og  
relaterede erhverv – en særlig forståelse for de risici, 
der er forbundet med gartnerierhvervet og hertil relate-
rede erhverv.

Herudover skal bestyrelsen have kompetencer, der sikrer 
forståelsen af markedsrisici og andre kompetencer in-
den for drift af selskabet, hvilket omfatter strategi, 
operationelle risici o. lign.

Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt 
politikken om mangfoldighed.

Tilstrækkelig kollektiv viden, faglig 
kompetence og erfaring
(Lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 4)

Bestyrelsen i Gartnernes Forsikring GS skal sikre, at dens 
medlemmer tilsammen har tilstrækkelig viden, faglig 
kompetence og erfaring til at kunne forstå selskabets 
aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Bestyrelsen foretager minimum én gang årligt en selv-
evaluering, som har til formål at identificere nødven-

dige kompetencer og kvalifikationer for den samlede 
bestyrelse på baggrund af selskabets forretningsmodel 
og risikoprofil. Selvevalueringen skal således afdække, 
om der er grundlag eller behov for yderligere uddan-
nelse af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer og/eller en 
ændring af sammensætningen af bestyrelsen, således 
at der fortsat sikres de rette kvalifikationer og erfaring 
i bestyrelsen.
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