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Grundet EAC Invests nuværende situation som selskab, har bestyrelsen besluttet ikke at udarbejde
en politik for bæredygtighed og samfundsansvar.
Selskabets aktivitet består af to minoritetsaktieposter i Asien, samt at håndtere drift af selskabet og
dets likvider så effektivt som muligt. Derudover har selskabet en skattesag, som begrænser
mulighederne for at disponere frit. EAC Invest har 3 medlemmer af bestyrelsen, 1 medlem af
direktionen og ingen øvrige ansatte.
Ifølge årsregnskabslovens § 99a er selskabet pålagt at forholde sig til sit samfundsansvar inden for
Medarbejdere, Social Ansvarlighed, Klima og Miljø, Menneskerettigheder, Anti-korruption og
Bestikkelse.
Bestyrelsen vurderer at EAC Invests muligheder for at påvirke de nævnte områder er begrænsede,
og tilsvarende at risici ikke er anset for væsentlige. EAC Invest vil gennem aktivt bestyrelsesarbejde
og samarbejde med partnere søge at etablere retningslinjer og politikker der understøtter
bæredygtighed og samfundsansvar i de virksomheder, der er investeret i.
Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for at indføre konkrete politikker, og følger udviklingen og
best practice indenfor området. Såfremt selskabet på et senere tidspunkt ændrer aktiviteter og opnår
større muligheder for at influere og disponere frit, vil behovet for en politik blive genovervejet.
Mangfoldighed i Bestyrelsen og Ledelse
EAC Invest ønsker at skabe lige muligheder for alle, uanset køn, alder, etnicitet samt politisk og
religiøs overbevisning. EAC Invest tilstræber i den forbindelse en balanceret kønsfordeling i bestyrelse
og ledelse. EAC Invest har 3 medlemmer af bestyrelsen og 1 medlem af direktionen, som eneste
ansatte. I overensstemmelse med Årsregnskabsloven § 99b, har selskabet sat en målsætning om at
opnå minimum 25% kvindelig repræsentation i bestyrelse og direktion senest i 2024. I praksis betyder
det at i året efter skattesagen senest forventes afgjort vil Selskabet tilføre minimum et kvindeligt
medlem til bestyrelse og/eller direktion.
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