Ledelse af virksomheden
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I henhold til § 80 c, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed skal PFA Bank A/S på sin hjemmeside
offentliggøre oplysninger om, hvorledes virksomheden fastlægger og fører tilsyn med virksomhedens
ledelsesordninger, som sikrer effektiv og forsigtig ledelse af virksomheden, herunder adskillelse af
opgaver i organisationen og forebyggelse af interessekonflikter.
Effektiv og forsigtig ledelse af virksomheden
Ordentlighed er en grundlæggende leveregel i PFA-koncernen, herunder i PFA Bank, og behovet for at
give kunderne en kvalificeret anbefaling og udøve god selskabsledelse, herunder sikre adskillelse af
opgaver i organisationen og forebyggelse af interessekonflikter, er vigtige elementer i PFA Banks
forretningsførelse. I praksis betyder ordentlighed, at PFA Bank driver sin forretning på fair og ansvarlige
vilkår over for ansatte, kunder og omverden. PFA Bank udøver sin virksomhed i overensstemmelse med
lovgivning, branchestandarder, men også principper for samfundsansvar og bæredygtighed, PFA Bank
selv har valgt at arbejde indenfor
Forretningsansvar og strategi
PFA Banks handlinger udspringer af virksomhedens strategi, de kommercielle forretningsmæssige behov
og interne og eksterne værdier. Bestyrelsen fastlægger strategien og udmønter denne i et fundament af
politikker og retningslinjer, som beskriver, hvorledes risici, fx risiko for interessekonflikter, skal
håndteres. Alle i PFA Bank har en forpligtigelse til at kende og forstå politikker, retningslinjer samt de
forretningsgange og leveregler, som politikker og retningslinjer udmøntes i. Og alle har en forpligtelse til
at tage ansvar, udvise god dømmekraft og stille kritiske spørgsmål, når dilemmaer og tvivlsspørgsmål
opstår.
PFA Banks politikker og retningslinjer, der bl.a. omfatter politik for samfundsansvar, politik om sund
virksomhedskultur og politikker for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, repræsenterer
minimumsstandarder med henblik på at forhindre situationer, som kan skade PFA Banks integritet, PFA
Banks kunder og opfattelsen af PFA Bank som en ordentlig og fair forretningspartner, der giver en
kvalificeret anbefaling.
Målsætningen med PFA Banks politikker og retningslinjer kan opnås, når organisationen er bekendt med
dem og har mulighed for at efterleve dem. Forretningens ansvar er en integreret del af virksomhedernes
lærings- og lederuddannelse. Ledere har et særligt ansvar for at sikre medarbejdernes kendskab til
politikker og retningslinjerne og for at være en rollemodel i dagligdagen.
Medarbejderne opfordres til at kontakte nærmeste leder eller Compliance, hvis de oplever, at
forretningsgange
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