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Fuld CO2-kompensation: 

BankInvest-fonde bliver CO2-neutrale 
 

 

BankInvests svanemærkede investeringsfonde bliver nu CO2-neutrale. Som den første 
kapitalforvalter i Nordeuropa kompenserer BankInvest fuldt ud for CO2-udledningen i de to 
bæredygtige investeringsfonde. 

København, den 11. januar 2021 – Med 10 mia. kroner investeret i løbet af blot seks 
måneder var de to bæredygtige investeringsfonde med hhv. globale aktier og globale 
obligationer BankInvests mest efterspurgte i 2020. Nu lægges der et yderligere lag på: Som 
den første kapitalforvalter i Nordeuropa kompenserer BankInvest fuldt ud for de to fondes 
CO2-udledninger.  

”Vi ser en meget stor appetit på bæredygtige investeringer, der påvirker verden i en 
positiv retning. Vi kan også se, at især klimaet fylder meget i de flestes bevidsthed. Det 
imødekommer vi nu ved at gøre vores svanemærkede fonde fuldt CO2-neutrale,” siger 
Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest. De to svanemærkede fonde har i forvejen en 
lav CO2-udledning på under 50 % af markedsindekset som helhed og stiller høje krav til 
både virksomhedernes ESG-indsats og bidrag til FN’s verdensmål. 

Klimainitiativet sker ved, at BankInvest køber CO2-kreditter svarende til den konkrete 
udledning fra de virksomheder, fondene investerer i. Hvis en virksomhed eksempelvis 
udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1 % af selskabet, køber BankInvest CO2-
kreditter, der modsvarer en reduktion på 1.000 tons CO2.  

”Det er vigtigt for os, at pengene går til projekter med størst mulig sikkerhed for reelle 
klimaforbedringer. Derfor har vi allieret os med en ledende ekspert på området, Natural 
Capital Partners, som samarbejder med kendte internationale virksomheder i arbejdet 
med at støtte kvalitetsprojekter verden over”, siger Lars Bo Bertram. 

”Vi er på en rejse, og forventer løbende at tilpasse vores bæredygtige produkter, så de 
flugter med de højeste standarder.” 

BankInvest har allerede kompenseret 2020-udledningen for de to fonde, der blev 
etableret i hhv. juni og oktober sidste år.  
 
For yderligere kommentarer, kontakt 
Lars Bo Bertram, adm. direktør, tlf. 4042 7480 
Kenneth Kragh, seniorkommunikationsrådgiver, tlf. 2068 0788 
 
Om BankInvest:  
BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet 
formue under forvaltning og administration på omkring 115 mia. kr. BankInvest forvalter midler for cirka 210.000 private inve-
storer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. BankInvest blev etableret i 1969, og ejerkredsen består af 
36 danske pengeinstitutter. BankInvest har cirka 110 medarbejdere.  

BankInvest-koncernen 
Sundkrogsgade 7 

2100 København Ø 
 

Tlf.  77 30 90 00 
info@bankinvest.dk 
www.bankinvest.dk 
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BILAG: 

BankInvests svanemærkede fonde 

BankInvest har to svanemærkede fonde: Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale 
Obligationer Bæredygtig Udvikling. De to fondes investeringsstrategier kan læses på 
bankinvest.dk. Når det gælder de ansvarlige og bæredygtige elementer af strategien, er 
fondene underlagt en række meget specifikke krav. Kravene er: 

Sektorscreening: Fondene ekskluderer investeringer i virksomheder, der producerer tobak, 
samt virksomheder der udvinder, raffinerer eller producerer energi fra fossile brændstoffer 
og uran. Der er også forbud mod virksomheder eksponeret til klyngebomber og andre 
kontroversielle og konventionelle våben. Der gælder en bagatelgrænse på 5 % af 
omsætningen, dog 0 % for kontroversielle våben. 

Virksomhedsobligationer udstedt af energivirksomheder, der gennemgår en bæredygtig 
omstilling efter Svanemærkets regler, ekskluderes ikke. Det gælder fx danske Ørsted. 

Skærpet normbaseret screening: Eksklusion af virksomheder, hvor der er en begrundet 
mistanke om overtrædelse af internationale normer og konventioner, bl.a. ift. 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruption og grove miljøovertrædelser. 
Screeningen foretages af Sustainalytics. 

For obligationerne gælder endvidere, at statsobligationer udstedt af stater rangerende 
uden for top-70 på Transparency International Corruption Index bliver ekskluderet. 
Desuden ekskluderes statsobligationer, der er finansielt sanktioneret af FN eller EU, eller 
statsobligationer udstedt af stater, der ikke har ratificeret enten Paris-aftalen eller FN’s 
konvention om Biodiversitet. Screeningen foretages af MSCI og BankInvest selv. Minimum 
50 % af obligationsfondens formue skal være placeret i virksomhedsobligationer. 

ESG-mål: Mindst 50 % af formuen skal have gode ESG-egenskaber (karakter for 
virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse). 
Investeringsporteføljen skal gennemsnitligt have en ESG-rating på AA – den næsthøjeste 
karakter på MSCI’s skala. I aktiefonden er 50 % kravet ufravigeligt, i obligationsfonden er 
det et mål, som p.t. er opfyldt. 

FN’s verdensmål: Virksomhederne vurderes på deres bidrag til FN’s verdensmål. Målet er 
en såkaldt MSCI SDG-score i porteføljen på mere end 20 %. Tallet udtrykker, hvor stor en 
del af den samlede omsætning i hele porteføljen, som kan relateres til løsningen af et eller 
flere af FN’s verdensmål. Målingen foretages af MSCI.  

50 % lavere CO2-aftryk: CO2-aftrykket på porteføljens investeringer skal i gennemsnit være 
mindst 50 % lavere end det samlede CO2-aftryk på fondens benchmark. Målingen 
foretages af MSCI og omfatter virksomhedens udledning. I aktiefonden er det et krav. I 
obligationsfonden er det et mål på linje med ambitionen om, at grønne obligationer som 
minimum udgør 10 % af porteføljen.  

 

  

https://www.transparency.org/en/
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Om Svanemærket: Miljømærkning Danmark har ansvaret for Nordens officielle 
miljømærke – Svanemærket – i Danmark, og kontrollerer og certificerer svanemærkede 
produkter og services. Miljømærkning Danmark er en del af Dansk Standard. Læs mere 
om svanemærkede investeringsfonde på https://www.ecolabel.dk/opsparing. 
 
Køb af CO2-kreditter 
 
Natural Capital Partners: BankInvest har valgt Natural Capital Partners som samarbejds-
partner omkring udvælgelse og køb af CO2-kreditter. Natural Capital Partners har mere 
end 300 kunder i 34 lande, herunder Microsoft, Logitech, PwC og Boston Consulting 
Group. Gennem et globalt netværk leverer Natural Capital Partners projekter af høj kvali-
tet inden for blandt andet vedvarende energi, bevarelse og genopretning af skove og 
biodiversitet samt forbedring af sundhed og levestandard. Natural Capital Partners blev 
grundlagt i 1997 og har kontorer i USA, Europa, Asien og Mellemamerika. Natural Capital 
Partners er i de sidste 10 år blevet anerkendt som Best Offset Retailer af Environmental Fi-
nance. 
 
De valgte projekter 
BankInvest udvælger løbende de projekter, der købes CO2-kreditter i. Aktuelt er to projek-
ter udvalgt: 
 
Bevaring af regnskoven i Amazonas, Brasilien  
Projektet har til formål at forhindre skovrydning og beskytte nogle af verdens mest biodi-
verse levesteder. 90 % af delstaten Acre i Brasilien er skovklædt, men med det nuværende 
tempo i skovrydningen anslås dette tal at falde til ca. 65 % inden 2030. Projektet, som er en 
samling af flere enkeltprojekter, har til formål at forhindre skovrydning af mere end 100.000 
hektar uberørt regnskov i Amazonas og vil dermed beskytte nogle af verdens mest biodi-
verse levesteder. Med CO2-kreditfinansieringen støttes arbejdet med at bevare og udvikle 
økosystemet og udvikle bevaringsbaserede landbrugsmetoder, der hindrer skovrydning. 
 
Plantning af teaktræer, Mexico 
Projektet ligger på tværs af delstaterne Chiapas, Nayarit og Tabasco og dækker et areal 
på 4.270 hektar (lidt mindre end Fanø). Arealet udvides med yderligere 1.200 hektar hvert 
år. Dette projekt etablerer teaktræsplantager, der binder store mængder kuldioxid og 
dermed bidrager til at mindske klimaforandringerne, samtidig med at det imødekommer 
den voksende efterspørgsel efter træprodukter af høj kvalitet fra velkontrollerede planta-
geskove. Teak har sammenlignet med andre tropiske træsorter den bedste vækst og er 
modstandsdygtig over for ild og skadedyr. 
 
Ordforklaring 

• ESG: beskriver virksomheders håndtering af miljø, sociale forhold og ledelse. 
• SDG: engelsk forkortelse for FN’s 17 verdensmål.  
• MSCI: international udbyder af aktie- og obligationsindeks samt ESG-analyser. Foretager ESG- og SDG-

målinger af BankInvests porteføljer. 
• Sustainalytics: et internationalt analyse- og ratingbureau. Screener virksomhederne i BankInvests por-

teføljer for brud på internationale normer og retningslinjer (norm-screening). 
 
 

https://www.ecolabel.dk/opsparing

