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BankInvest ansætter ny ESG-chef fra Nationalbanken 

 

Thorsten Meyer Larsen, Head of Reserve Management i Nationalbanken, 
bliver ny chef for ESG og ansvarlige investeringer i BankInvest.  
 

København, den 9. februar 2022 – Thorsten Meyer Larsen, Head of Reserve Management i 
Nationalbanken, tiltræder 1. april 2022 som ny Head of ESG i BankInvest. 

Her får han med reference til adm. direktør Lars Bo Bertram ansvar for yderligere 
udbygning af BankInvests arbejde med ansvarlige investeringer og bæredygtighed. 

”Vi er både glade og stolte over, at Thorsten har sagt ja til opgaven med at løfte 
BankInvest til næste niveau inden for ESG og ansvarlige investeringer. Vi ønsker at 
fastholde den position, vi har opbygget de senere år, og den opgave er Thorsten Meyer 
Larsen efter vores vurdering den helt rette til at løse”, siger Lars Bo Bertram. 

Thorsten Meyer Larsen ser også frem til samarbejdet: 

”BankInvest har en stærk profil inden for ansvarlige investeringer. Fremgangen er blandt 
andet drevet af den meget store succes med de svanemærkede fonde, men også af en 
række dygtige investeringsfolk, der i en årrække har investeret med ESG som en integreret 
del af processen - og samtidig leveret stabile afkast. Det er en stærk base, som jeg 
glæder mig til at være med til at styrke og udvikle”, siger Thorsten Meyer Larsen. 

Den 41-årige cand.oecon. og CFA er en hyppigt anvendt paneldebattør og ekspertkilde. 
Han begyndte karrieren i Finansministeriet, hvorefter han i 2012 skiftede til Nationalbanken. 
Her steg han hurtigt i graderne, og har siden 2016 være en del af ledelsen i 
Nationalbankens markedsafdeling. Han har undervejs haft ansvar for statens 
gældsforvaltning - bl.a. under Coronakrisen -  og dermed også været ansvarlig for 
udviklingen af en ny grøn dansk statsobligation. Aktuelt har han ansvaret for 
Nationalbankens 500 mia. kroner store valutareserve, hvor en vigtig opgave er en 
strategisk omlægning af investeringerne, så de flugter bedre med Paris-aftalen.  

Thorsten Meyer Larsen bliver i BankInvest chef for en nyoprettet afdeling, der favner alle 
ESG- og CSR-ressourcer. 

For yderligere kommentarer, kontakt 

Thorsten Meyer Larsen, tlf.: 26 80 43 51 
Lars Bo Bertram, adm. direktør, tlf.: 40 42 74 80  
 
Om BankInvest:  
BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet 
formue under forvaltning og administration på 149 mia. kroner (pr. 31. dec. 2022). BankInvest forvalter midler for ca. 200.000 
private investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. BankInvest blev etableret i 1969, og ejerkred-
sen består af 37 danske pengeinstitutter. BankInvest har 115 medarbejdere. 
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