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Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar  

(jf. årsregnskabslovens § 99 a) 
 
Denne redegørelse omhandlende virksomhedens samfundsansvar (Corporate Social 
Responsibility – CSR) er et supplement til ledelsesberetningen i Zealand Pharma A/S 
årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 2012 – 31. december 2012.  

Udtalelse fra den administrerende direktør 

Zealand Pharma A/S (Zealand) har forpligtet sig til at formalisere og oplyse om de 
kerneværdier, hvormed selskabet har skabt sin succes, og hvor samfundsansvar har spillet 
en væsentlig rolle. For at anerkende og videreudvikle denne del af vores virksomhed samler 
Zealand de mest hensigtsmæssige elementer fra nogle af de hyppigst implementerede CSR-
tiltag i verden, i særdeleshed Global Reporting Initiative og FN's Global Compact.  
 
Zealand har på baggrund af disse to systemer fastlagt supplerende rammer både til 
vejledning i og rapportering om dets CSR-aktiviteter vedrørende en række principper inden 
for menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. I tillæg hertil har 
vi suppleret med en foreløbig kategori for dyrevelfærd som følge af de særlige krav, der 
kendetegner vores branche. 
 
Zealands CSR-rapport afspejler ikke et statisk system med tiltag og politikker. Det er en 
løbende proces, som tilpasser sig nye ideer og aktiviteter, så selskabet holdes ajour med 
udviklingen på området.  

CSR-styregruppe og strategi 

Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden af selskabets CSR-aktiviteter har selskabet 
flyttet spørgsmål vedrørende samfundsansvar fra CSR-styregruppen op på direktionsniveau. 
Følgende fokusområder anses for vigtige for Zealands virksomhed og drift:  
 

� Arbejdsforhold og anstændigt arbejde 
� Arbejdsmiljø 
� Dyrevelfærd 
� Miljømæssig bæredygtighed 
� Anti-korruption og medicinaletik 

 
Disse fokusområder er en sammenblanding af eksisterende Zealand-værdier og -politikker 
samt principperne under FN's Global Compact, hvor de er relevante for selskabets 
aktiviteter. Det var vigtigt for denne proces, at Zealand sammenlignede sine eksisterende 
politikker med de samlede rammer i FN's Global Compact, som har tjent to formål: en 
internationalt ratificeret CSR-standard og en rapporteringsmodel. CSR-styregruppen har 
valgt at lægge særlig vægt på de områder, der er unikke for Zealands forretning som en 
biotek- og forskningsvirksomhed med en alsidig række strategiske partnerskaber. Disse 
områder omfatter dyrevelfærd, arbejdsmiljø samt medicinaletik. Da Zealand ikke i øjeblikket 
har nogen markedsførte eller kommercialiserede lægemidler, er der mange af de forhold, 
som særligt gælder for den farmaceutiske branche, som ikke falder inden for rammerne af 
Zealands CSR-aktiviteter. 
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Arbejdsforhold og anstændigt arbejde 

Zealand er bevidst om, at medarbejdernes trivsel er vigtig for selskabets succes generelt.  
 
Zealand har udarbejdet en medarbejderhåndbog, som afspejler kulturen blandt 
medarbejderne og på arbejdspladsen. For så vidt angår selskabets politikker har Zealand 
taget udgangspunkt i dansk arbejdsret, og i nogle tilfælde er Zealand gået længere end, hvad 
der kræves af børsnoterede selskaber for at tage større hensyn til og være imødekommende 
over for medarbejdernes behov.  
 
Zealand har endvidere fokus på videreuddannelse af sine medarbejdere og finansierer i 
næsten alle tilfælde helt eller delvist de uddannelsesprogrammer, som de ansatte følger. 
Denne politik har vist sig at have synergifordele for såvel selskabet som medarbejderen. 
Zealand tager sine medarbejderudviklingssamtaler (MUS) meget alvorligt for derved både at 
øge graden af lodret integration internt i selskabet og opretholde en kultur med 
gennemsigtighed og konstruktiv kritik. 
 
Zealands kultur og politik er baseret på en filosofi, som respekterer mangfoldighed og 
overholder således fuldt ud de danske regler omkring lige muligheder og ligeløn. Zealand 
arbejder endvidere aktivt på at fremme et åbent og inkluderende arbejdsmiljø for sine 
medarbejdere og har besluttet, at engelsk er det primære arbejdssprog for derved at 
imødekomme den store gruppe af udenlandske medarbejdere. Selskabet har også været 
åbensindet og fremadrettet i sine medarbejderudviklingsprogrammer for PhD-kandidater og 
trainees, som først nu er ved at blive en del af den danske ansættelsespraksis.  
 
Der foretages en årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som måler resultaterne af 
tiltag fra det foregående år samt identificerer områder, der fremadrettet kan forbedres, 
f.eks. var andelen af medarbejdere, der var tilfredse eller meget tilfredse med at være en del 
af Zealand, steget til 98,7% (93,5) i 2012. 

Arbejdsmiljø 

Ud over politikken om arbejdsforhold og anstændigt arbejde har Zealand gjort meget for at 
fremme sikkerheden på arbejdspladsen. Selskabets arbejdsmiljøudvalg holder opsyn med 
den løbende vedligeholdelse af driftsanlæg i overensstemmelse med de højeste danske 
standarder og er i konstant dialog med de eksterne vurderingsfolk, som foretager 
inspektioner to gange om året.  
 
Alle Zealands medarbejdere uddannes i henhold til standardsikkerhedsprotokoller, 
hvorigennem de opnår værktøjer til at varetage deres egen sikkerhed på arbejdspladsen. 
Som følge af dette program oplevede Zealand ingen væsentlige arbejdsskader i 2012 målt 
som antallet af dage med fravær eller rekonvalescens som følge af arbejdsrelaterede skader. 
I 2012 indførte Zealand og selskabets arbejdsmiljøudvalg desuden rapportering om "tiltag til 
ulykker" for at videreføre selskabets gode resultater med sikkerhed og sikre sig mod 
potentielle fremtidige ulykker. I 2012 blev der rapporteret syv “tiltag til ulykker”.  
 
Zealand tager også medarbejdernes generelle helbred og trivsel alvorligt, og selskabet er 
med til at fremme medarbejdernes sundhed via et motionsrum og -redskaber samt 
mulighed for sunde måltider.  
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Dyrevelfærd 

Dyrevelfærd er et af de unikke områder i den biofarmaceutiske industri, som kræver særlig 
opmærksomhed i forbindelse med samfundsansvar. Zealand respekterer dyrevelfærd, og 
selskabets filosofi afspejler dets store erkendelse af dyrenes bidrag til fremskridt inden for 
videnskab og medicin. I henhold til dansk lovgivning skal der årligt foretages inspektion af 
dyrefaciliteter samt udarbejdes omfattende rapporteringsprotokoller for tilsyn med forsøg 
foretaget i løbet af året, som behandles via Dyreforsøgstilsynet. Den arbejdsbetingede strøm 
af information og rapportering fra laboranterne via akademikerne og op til afdelingslederen 
er i sidste ende med til at sikre en centraliseret endestation for alle selskabets 
farmakologiske data, som nøje optegnes og indsendes til myndighederne.  
 
Ud over de lovpligtige krav gennemfører Zealand frivillige månedlige veterinære 
inspektioner af sine dyrefaciliteter. I 2012 blev der ikke rapporteret om tilfælde af 
uagtsomhed. 
 
Når det er muligt vælger selskabet in vitro i stedet for in vivo forsøg og gør sit yderste for at 
anvende laverestående dyr, når in vivo forsøg er påkrævet, og i alle tilfælde så få dyr som 
muligt. Nødvendigheden af dyreforsøg for Zealands forsknings- og udviklingsaktiviteter kan 
ikke overdrives, og selskabet stræber således konstant efter at behandle dyrene med den 
største opmærksomhed og forsigtighed. 

Miljømæssig bæredygtighed 

Zealand er klar over, at selskabet kan gøre det bedre inden for miljømæssig bæredygtighed. 
Vandforbruget og emissionerne faldt i 2012 med en rimelig procentdel i forhold til, hvad 
man kan forvente af et selskab af Zealands størrelse, men selskabet klarede sig mindre godt 
med hensyn til energiforbruget. Dette kan i vid udstrækning tilskrives de høje krav til 
centralvarme og udluftning i forskningsanlæggene. For at sikre et godt arbejdsmiljø udskiftes 
luften i laboratorierne hyppigt for at sikre, at den forbliver ren. Året rundt, men særligt om 
vinteren, skal den indgående luft klimastyres – filtreres og opvarmes – mens den udgående 
luft udledes. I industriområdet i Glostrup evalueres ejendomsbrugerne på en skala fra A-E 
med hensyn til deres energiforbrug, og Zealand opnåede karakteren E i 2012. Desværre kan 
selskabets energiforbrug ikke forventes at falde væsentligt i den nærmeste fremtid. Zealand 
leaser sine faciliteter i Glostrup og har således ikke noget økonomisk incitament til at 
foretage forbedringer, hvis fordele hovedsageligt først vil kunne mærkes langt ud i 
fremtiden.  
  
I slutningen af 2011 investerede Zealand dog i et nyt video-konferencelokale, som har 
bidraget til at reducere rejseomkostningerne væsentligt, f.eks. er de fleste projektmøder 
vedrørende samarbejdet med Boehringer Ingelheim blevet afholdt med dette udstyr. 
Indirekte vil investeringen bidrage til at reducere energiudgifterne, brændstofforbruget og 
udledning til luften.  

Anti-korruption og medicinaletik 

Zealand stræber efter at sikre virksomheden mod korruption og regelbrud, hvor 
medarbejderne er mest udsat for risici. Nedenstående kategorier er mest relevante for 
selskabet og dets interessenter:  
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Korruption og efterlevelse 

Zealand understøtter aktivt og opretholder en politik om gennemsigtighed og ærlighed hos 
sine medarbejdere. Zealands medarbejderhåndbog indeholder et sæt politikker, som angiver 
selskabets standard for, hvordan medarbejderne optræder korrekt og i overensstemmelse 
med loven.  
 

Insiderhandel 

Zealand har gjort sit yderste for at holde alle sine medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og 
visse interessenter fuldt opdateret omkring selskabets regler om insiderhandel og sikre sig, 
at reglerne overholdes. Selskabet skelner nøje mellem de personer, der er opført på dets 
permanente “Insiderliste” og de personer, der kommer i kontakt med det, der anses for at 
være “insiderviden”. For sidstnævnte gør Zealand sit bedste for at føre en opdateret liste 
over ændringer i bestemte medarbejderes kendskab til oplysninger om selskabets strategisk 
væsentlige begivenheder.  
 

Medicinaletik 

Selskabet har en stram politik omkring korrekt anvendelse og overdragelse af immaterielle 
rettigheder. Siden grundlæggelsen har Zealand været i stand til at justere sine fortroligheds- 
og væsentlige overdragelsesaftaler, så de afspejler de væsentlige ændringer i branchen 
baseret på den omfattende brancheerfaring hos mange af de højtstående medarbejdere. 
Zealands kvalitet og omdømme som virksomhed og videnskabelig samarbejdspartner er af 
stor vigtighed for selskabets strategiske fremtid. Det er således i selskabets og 
interessenternes bedste interesse, at Zealands medarbejdere uddannes og holdes ajour med 
politikker vedrørende korrekt og juridisk styring af eksterne immaterielle rettigheder.  
 
Zealand har ikke fået nogen indikationer om overtrædelser af ovennævnte områder i 2012.  
 
 


