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   Ansvarlige investeringer                                                                                               

 - Mix Aktier KL

Sådan investerer vi ansvarligt
I Sparinvest er ansvarlig investering centralt for vores målsætning om at give kunderne et solidt og bæredygtigt 
langsigtet investeringsafkast. Virksomheder og lande står over for en række muligheder og risici inden for både miljø, 
sociale og ledelsesmæssige forhold. Og måden, disse udfordringer håndteres på, kan have væsentlig indflydelse på den 
langsigtede værdi. Vi mener, at forståelse for bæredygtighed i vores investeringer og tæt dialog med selskaber kan 
hjælpe med til at ændre selskaberne og forbedre det langsigtede afkast. Denne tankegang er dybt forankret i vores 
investeringsteams.

Afdelingen og denne rapport er sammenlignet op mod 

Tons CO2 udledt per million dollar i omsætning for 
aktier og virksomhedsobligationer 

Sparinvest har opnået den højeste score 
på A+ siden 2015

Portefølje: 0
Benchmark: 0

ESG-profil
Ansvarlige investeringer er ikke blot et spørgsmål om at 
investere i nogle få ‘perfekte’ selskaber, og de 
underliggende forhold er normalt ikke sort/hvide. IVA 
Rating er et vægtet gennemsnit af et selvskabs resultater 
målt på 37 ESG-problemstillinger, der omhandler bl.a. 
klimaforandringer, forurening, virksomhedsledelse og 
bæredygtig produktion. IVA Rating giver dermed en 
samlet indikation på hvor godt et selvskab klarer sig( I 
forhold til de 37 problemstillinger). Mere information om 
metodikken er tilgængelig på MSCI’s hjemmeside.

Afdelingen er ikke ‘best-in-class’, men den har en bredt 
sammensat portefølje. Vores styrke ligger i vores analyse 
og forståelse af miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold 
– en forståelse, der udgør en del af grundlaget for vores 
investeringsstrategier. Denne grundlæggende tilgang til 
miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold kan bidrage til 
at skabe en relativt stærk ESG-profil. Vi tror imidlertid på, 
at værdi ofte skabes ved hjælp af positiv forandring 
snarere end ved at fokusere på statiske ESG-mål. Vi tror på, 
at samarbejde med virksomhederne er vejen til bæredygtig 
udvikling.

Kvalitative og kvantitative ESG-
overvejelser inddrages på tværs af 
hele vores investeringsproces, 
herunder i aktieudvælgelsen, 
analysen, værdiansættelsen og 
porteføljekonstruktionen

Stemmeafgivelser: Målet er at udøve 
stemmeret for alle beholdninger, 
hvor beslutninger træffes efter intern 
gennemgang af dagsordener.

Engagement:  I forhold til forskellige 
ESG-forhold; både direkte via vores 
investeringsteams, i fællesskab med 
andre investorer og via 
serviceudbydere.

Ingen af Sparinvests afdelinger 
investerer i virksomheder, hvor det 
er bekræftet, at de er producenter 
eller distributører af kontroversielle 
våben.

Vi ved, at mange investorer ikke kun 
ønsker at vide, hvordan det går med 
afkastet af deres investeringer, men 
at de også ønsker at vide, hvordan 
deres investeringer påvirker 
samfundet i bred forstand. Vi 
arbejder målrettet for at levere den 
viden.

Afdelingens tilgang

Høj grad af ESG-
integration Ja

Aktivt ejerskab Ja

Best-in-class Nej

Eksklusion Ja

Datakilden er MSCI. Graferne er baseret på de positioner, hvor der er data. Oplysningerne i denne rapport er alene vejledende, og der tages forbehold for ændringer, herunder i beregningerne af rapportens tal og generelle oplysninger. IVA Rating data er fra MSCI. Rapporten skal ikke betragtes som en 
opfordring til at købe eller sælge (eller til at undlade at købe eller sælge) de omhandlede aktiver, og Sparinvest påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden af tal vedrørende beholdninger, afkast eller nøgletal, uanset om disse er leveret af Sparinvest eller tilvejebragt via eksterne kilder. Sparinvest 
påtager sig således ikke noget ansvar for handlinger (eller passivitet), der er foretaget (eller udvist) på basis af oplysningerne i denne rapport.
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Aktivt ejerskab – engagement
Sparinvest indgår i dialog med virksomheder for at drøfte forskellige miljø-, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål på 
vegne af de underliggende afdelinger. Centrale spørgsmål omfatter:

        -      CO2- og klimarisiko
-      Cybersikkerhed
-      Bestyrelsessammensætning – herunder uafhængighed og mangfoldighed i forhold til køn
-      Overholdelse af internationale normer for miljø, menneskerettigheder, 
        arbejdstagerrettigheder og antikorruption.

Disse områder er indeholdt i en række af FN's Verdensmål.

Eksklusioner er lavet på baggrund af data fra ISS-ESG. Oplysningerne i denne rapport er alene vejledende, og der tages forbehold for ændringer, herunder i beregningerne af rapportens tal og generelle oplysninger. IVA Rating data er fra MSCI. Rapporten skal ikke betragtes som en opfordring til at 
købe eller sælge (eller til at undlade at købe eller sælge) de omhandlede aktiver, og Sparinvest påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden af tal vedrørende beholdninger, afkast eller nøgletal, uanset om disse er leveret af Sparinvest eller tilvejebragt via eksterne kilder. Sparinvest påtager sig 
således ikke noget ansvar for handlinger (eller passivitet), der er foretaget (eller udvist) på basis af oplysningerne i denne rapport.
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Datakilden er MSCI. Graferne er baseret på de positioner, hvor der er data. Oplysningerne i denne rapport er alene vejledende, og der tages forbehold for ændringer, herunder i beregningerne af rapportens tal og generelle oplysninger. ESG data er fra MSCI. Rapporten skal ikke betragtes som en 
opfordring til at købe eller sælge (eller til at undlade at købe eller sælge) de omhandlede aktiver, og Sparinvest påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden af tal vedrørende beholdninger, afkast eller nøgletal, uanset om disse er leveret af Sparinvest eller tilvejebragt via eksterne kilder. Sparinvest 
påtager sig således ikke noget ansvar for handlinger (eller passivitet), der er foretaget (eller udvist) på basis af oplysningerne i denne rapport.
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Oplysningerne i denne rapport er alene vejledende, og der tages forbehold for ændringer, herunder i beregningerne af rapportens tal og generelle oplysninger. Rapporten skal ikke betragtes som en opfordring til at købe eller sælge (eller til at undlade at købe eller sælge) de omhandlede aktiver, og 
Sparinvest påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden af tal vedrørende beholdninger, afkast eller nøgletal, uanset om disse er leveret af Sparinvest eller tilvejebragt via eksterne kilder. Sparinvest påtager sig således ikke noget ansvar for handlinger (eller passivitet), der er foretaget (eller udvist) på 
basis af oplysningerne i denne rapport.


