ESG, bæredygtighed og ansvarlighed
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Selskabers adfærd set ud fra
miljømæssige kriterier såsom
energiforbrug og forurening.

Sociale forhold
Selskabers opførsel overfor interessenterne, herunder medarbejdere,
kunder og underleverandører.

ESG

Environmental, Social and
(Corporate) Governance

God selskabsledelse
De regler og processer, som
regulerer selskabers ledelse og
definerer roller og ansvar for
ledelsen, herunder også sammensætning af bestyrelse og
aktionærers rettigheder.

ekskludering 

ESG-integration

ESG-dialog

Ud fra nøje fastlagte kriterier ekskluderes
bestemte investeringer fra vores investe
ringsunivers, det være sig i selskaber, sek
torer eller lande.
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ansvarlighed 
Faktorer som miljø, sociale forhold og
ansvarlig ledelse er væsentlige elementer
for vurdering af et selskabs potentiale og
risikoprofil. Vores investeringsrådgiver
indgår i PRI samarbejdet for professionelle
investorer med henblik på at fremme FNs
principper for ansvarlig investering. Læs
mere herom på: www.unpri.org

 Et godt langsigtet investeringsafkast handler om at reducere risikoen for tab. Analyse
af ESG-faktorer er et værdifuldt redskab,
som kan give et mere fuldstændigt billede
af et selskabs risikoprofil samt en vurdering
af trusler og muligheder. De selskaber, der
aktivt og ansvarligt forholder sig til omverdenens krav og forventninger, vil typisk have en
lavere forretningsmæssig risiko, og de vil dermed også give investorerne en bedre beskyttelse mod tab. Som langsigtet investor er det
derfor naturligt at forholde sig til, hvor godt
et selskab er positioneret til at overleve og
trives i en verden, der er i hastig forandring,

Det er afgørende at bevare en pragmatisk

ESG er ganske enkelt sund fornuft. At opføre

drevet af miljømæssige, demografiske og

holdning til ESG. Analyse af ESG bør ske på

sig ansvarligt er god forretning for selskaber-

sociale forandringer.

et objektivt grundlag renset for politiske eller

ne såvel som investorerne.

følelsesmæssige holdninger, der ikke nødESG er ikke altid korrekt prisfastsat i aktie-

vendigvis har økonomisk relevans. Samtidig

markedet. Den fremherskende kortsynethed

er det også vigtigt at forstå, at det perfekte

på de finansielle markeder betyder, at ESG-

selskab, 100% ESG kompatibelt, ikke eksi-

faktorer, der har indflydelse på et selskabs

sterer i den virkelige verden. Det afgørende

langsigtede værdiskabelse, bliver overset af

er, at selskabet udviser vilje til at ændre kri-

investorer, der jagter kortsigtet profit. Indsigt

tiske forhold til det bedre. At identificere et

i ESG-risici kan derfor være en konkurrence-

selskab, der har potentiale til at hæve en

mæssig fordel og kilde til merafkast – eller

lav ESG score, kan også generere merafkast

det, der i finansielle termer benævnes alpha.

(alpha).

Ansvarlighed er
god forretning for
selskaber og
investorer.
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