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CSR-politik 

 

Formål 

Formålet med KFI Erhvervsdrivende Fonds CSR-politik er at sikre et solidt fundament for at agere  som 
en ansvarlig virksomhed. 

KFI Erhvervsdrivende Fond ønsker at bidrage til et samfund med frie købmænd, der sikrer borgerne 
dagligvarehandel og indkøbsmuligheder bredt i Danmark. KFI understøtter denne udvikling ved at stille 
lokaler, finansiering og uddelinger til rådighed for købmændene. 

 
KFI Erhvervsdrivende Fond agerer som ansvarlig samfundsborger - både når det gælder medarbejderne, 
miljøet, investeringerne og den samlede forretningspraksis. Fondens CSR- politik  kan overordnet inddeles 
i fire hovedområder: 

 
• Forretningsetik 
• Mennesker 
• Miljø & klima 
• Købmænd 

 
Forretningsetik 
KFI Erhvervsdrivende Fond er en ansvarlig virksomhed, og opretholder en høj grad af  forretningsetik i alt 
hvad, vi gør. 

 
- Antikorruption: 

KFI modarbejder korruption og bestikkelse i alle former. KFI overholder altid gældende love og 
regler på området, og KFI hverken tilbyder eller accepterer bestikkelse, gaver eller underholdning, 
som har en risiko for at påvirke os eller vores samarbejdspartnere. 

 
- Hvidvask: 

KFI modarbejder hvidvask i vores egen forretning og blandt vores samarbejdspartnere og 
overholder altid gældende lovgivning på området. 

 
- Persondata: 

KFI værner om vores medarbejderes, kunders og samarbejdspartneres persondata. KFI har 
processer og procedurer, der sikrer, at personfølsomme data bliver behandlet korrekt, og KFI 
overholder altid gældende lovgivning på området. 

 
- Skat: 

KFI er en ansvarlig skattebetaler og overholder altid gældende lovgivning på området. KFI 
anvender ikke aggressiv skatteplanlægning og benytter os f.eks. ikke af skattely-lande for at 
mindske skattebetaling af fortjeneste. 

 
- Transparens: 

KFI er altid en transparent samarbejdspartner og giver uddelinger på et sagligt og fagligt 
grundlag. 
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- Investeringer: 

KFI investerer ikke i virksomheder, som bryder FN’s Global Compacts principper inden for 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima og antikorruption. Alle KFI´s 
investeringer skal følge FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og forvaltere skal 
kunne dokumentere, at miljø, social bæredygtighed og corporate governance (ESG – 
Environment, Social and Governance) bruges aktivt i investeringsanalyse og -beslutninger. 

 
Mennesker 
KFI støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder som formuleret i FN’s 
International Bill of Human Rights og de internationalt anerkendt arbejdstagerrettigheder som specificeret 
i ILO’s 8 kernekonventioner vedrørende arbejdsvilkår. KFI er en ansvarlig arbejdsgiver og 
samarbejdspartner. 

 
- Medarbejdere: 

KFI er en ansvarlig arbejdsgiver og arbejder for sikre sunde arbejdsforhold for vores 
medarbejdere. Vi giver vores medarbejdere mulighed for at opretholde en sund work-life 
balance og fremmer vores medarbejderes sundhed via motionsaktiviteter og adgang til 
sundhedsforsikring. 

 
- Diversitet: 

KFI tolererer ikke diskrimination eller chikane på grund af religion, race, hudfarve, køn, 
handicap, alder, seksuel orientering eller politisk anskuelse. Vi tror på, at en høj grad af 
diversitet skaber en mere dynamisk arbejdsplads, og vi arbejder for at fremme det 
underrepræsenterede køn i alle ledelseslag i virksomheden. 

 
- Leverandører, herunder entreprenører og håndværkere: 

KFI modarbejder social dumping blandt vores leverandører, entreprenører og håndværkere, og 
ønsker kun at samarbejde med partnere, som deler vores opfattelse af ansvarlig 
virksomhedsledelse. Alle vores leverandører, entreprenører og håndværkere skal som minimum 
efterleve al gældende lovgivning i de lande, de opererer i. Endvidere skal de efterleve FN’s 
Global Compact’s principper inden for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt 
vores Code of Conduct/arbejdsklausul. 

 
Miljø og Klima 
Hos KFI anerkender vi, at vores drift har en påvirkning på miljø og klima, og  vi ønsker løbende at reducere 
vores miljø- og klimamæssige aftryk fra vores drift. 

 
- Energi: 

KFI arbejder løbende med at nedbringe energiforbruget i vores ejendomme gennem 
energibesparende tiltag og foretager energiscreening af vores ejendomme. 

 
- Indkøb: 

KFI ønsker at minimere det klima- og miljømæssige aftryk, som vi har gennem vores indkøb, 
herunder især gennem byggematerialer. I forhold til indkøb samarbejder vi fortrinsvis med 
leverandører, der arbejder aktivt med miljøledelse. Alle vores leverandører skal efterleve 
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FN’s Global Compact’s principper inden miljø og klima, og kravene i Code of Conduct for 
leverandører. 

 
Købmænd 
KFI´s vision er at styrke den frie købmands position i Danmark. Vi bidrager aktivt til at styrke den frie 
købmand gennem eksempelvis: 

 
- Finansiering og hjælp til frie købmænd: 

KFI bidrager med finansiering til den frie købmand, der har et langsigtet potentiale. Vi tilbyder 
konkurrencedygtig finansiering, og sikrer en høj grad af gennemsigtighed i muligheder og 
betingelser for finansiering. 

 
- Uddelinger: 

KFI engagerer os aktivt i de lokalsamfund som vi og den frie købmand opererer i. Vi understøtter 
købmandens rolle i lokalsamfundet og bidrager blandt andet med uddelinger til energioptimering, 
grønne investeringer samt  vækstpakker til den frie købmand. Vi arbejder aktivt med måling af 
effekten af vores uddelinger. 

 
- Uddannelse: 

KFI bidrager med støtte til købmandsuddannelse og andre forløb, der har til formål at 
kompetenceudvikle og klargøre branchens købmandstalenter, så de indenfor 1-2 år er i stand 
til at blive købmænd. Derudover arbejder vi med uddelinger til mentorordninger, deltagelse i 
fagkurser og efteruddannelse for eksisterende købmænd. 

 
Ansvar og gyldighed 

 
CSR-politikken danner rammen for KFI’s arbejde med CSR og sikrer, at der løbende arbejdes aktivt med 
områderne i KFI. 

 
Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende politikken, mens den overordnede forvaltning af politikken er 
forankret hos direktionen og udførelsen af CSR-aktiviteter er forankret hos kommunikationschefen med 
input fra alle afdelinger. Indsamling af data og afrapportering overfor såvel direktion som bestyrelse er 
samlet hos kommunikationschefen. 

 
Målsætning og rapportering 
KFI arbejder løbende med tiltag og aktiviteter, der relaterer sig til CSR inden for alle virksomhedens 
forretningsområder. Der følges op på de igangsatte tiltag i forbindelse med aflæggelsen af KFI´s 
årsrapport, hvor der bliver rapporteret og målt på udvalgte områder i forhold til CSR. Der tages aktivt stilling 
til, hvilke områder, der skal være fokus på forud for udarbejdelsen af årsrapporten. 
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Derudover vurderes det løbende, om aktiviteter og opgaveløsninger lever op til KFI’ s ambitioner og   
ønsker i forhold til ansvarlighed. 
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