Vedtaget maj 2018
Filmex: Investerings- og risikostyringspolitik
Alle rettighedsvederlag og indtægter fra investeringer af rettighedsvederlag fordeles til de
relevante rettighedshavere efter fratræk af administrationsomkostninger og fradrag til
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.
Filmex tegnes ifølge vedtægterne af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen har mulighed for at meddele prokura. Der er pt. givet prokura til Katja Holm,
Anna-Katrine Olsen, Heidi Holm Madsen, Kristine Staffeldt, Kim Hansen og Sengül KayaMortensen.
Modtagne midler sikres den bedst mulige forvaltning under hensyntagen til, at midlerne
skal være til rådighed ved den årlige afregning (som vanligvis finder sted i september), og
at der er behov for et vist kontantindestående til dækning af løbende omkostninger.
Midlerne investeres til den bedst mulige forrentning og med mindst mulig risiko.
Investeringerne foretages udelukkende ud fra rettighedshavernes interesser. For i videst
muligt omfang at sikre at investeringerne er etisk og miljømæssigt forsvarlige, investeres
kun i danske realkreditobligationer og danske statsobligationer i samråd med den valgte
formueforvaltning. Der investeres ikke i erhvervsobligationer eller investeringsforeninger.
Der investeres ikke i fast ejendom, aktier eller investeringsforeninger, ligesom der ikke
foretages udlån.
Porteføljen sammensættes under hensyntagen til rente, kurs og varighed, med henblik på
et balanceret afkast og risiko. Investeringerne spredes på passende vis.
Når der er behov for likvide midler sælges obligationer i fornødent omgang, idet der
udvælges de obligationer, der ud fra et samlet skøn er mest hensigtsmæssigt. Ved
vurderingen af dette lægges vægt på porteføljesammensætningen generelt,
obligationernes varighed samt deres tidligere og forventede kursgevinster og kurstab.
Investering (køb og salg) af midler foretages af DSF/Filmex´ sekretariatschef og
regnskabschef på baggrund af forslag indhentet hos Filmex’ formueforvalter. Dette er pt.
Nordea Forvaltning.
1 gang årligt (efter udarbejdelse af regnskab) gennemgås afkast og sammensætning af
porteføljen for det foregående år. Gennemgangen foretages af formanden,
sekretariatschefen og regnskabschefen.
Rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investeringer af rettighedsvederlag holdes
adskilt fra øvrige indtægter og aktiver i Filmex’ regnskab

