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BankInvest fastsætter CO2-mål frem mod 2030 

BankInvest har forpligtet sig til CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Første delmål  

er klar: Inden 2030 skal CO2-udledningen fra investeringerne reduceres med 55 %.  

Målet gælder flere af de mest efterspurgte fonde. Flere føjes til, når data forbedres. 

 

 

 

 

 

København, den 19. maj 2022 - BankInvest har indleveret sin første CO2-delmålsætning til investorinitiativet Net 

Zero Asset Managers, hvor 236 kapitalforvaltere forpligter sig til at neutralisere CO2-udledningen fra deres 

investeringer frem mod 2050. De 236 kapitalforvaltere repræsenterer omkring halvdelen af verdens forvaltede 

formuer. 

 

BankInvest har sat som mål at reducere CO2-udledningen med 55 % fra 11 aktiefonde og 2 obligationsfonde, 

herunder bl.a. andet Danske Aktier, Højt Udbytte Aktier, de globale aktiefonde samt to obligationsfonde. De 13 

fonde står for tilsammen 43 % af BankInvest samlede formue under forvaltning på 140 mia. kr. (pr. 31/12-2021). 

 

”Vi er så ambitiøse, som data tillader. I første omgang har vi sat konkrete CO2-mål på nogle af vores mest 

efterspurgte fonde, som samtidig har bred og pålidelig datadækning. Målet er at koble hele formuen til 

målsætningen, og jeg forventer, at vi i løbet af få år kommer til at løfte både CO2-målet og formueandelen 

betragteligt”, siger adm. direktør Lars Bo Bertram, og peger på især to årsager: 

 

”Vi investerer i selskaber, der bredt set tager ansvar for den grønne omstilling, og det vil i sig selv trække i den 

rigtige retning. Samtidig kommer der løbende bedre data, så vi efterhånden kan inkludere flere og flere fonde 

i vores målsætning og dermed hæve CO2-målet.” 

 

Udover midler for private investorer, forvalter BankInvest også en række mandater for pensionskasser og andre 

institutionelle investorer. De skal selv vælge, om de vil slutte sig til BankInvests reduktionsmål.     

 

Målet om 55% reduktion er i tråd med 2018-anbefalingen fra FN’s Klimapanel (IPCC), som foreskriver en CO2-

reduktion på 49-65% inden 2030, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader. 

 

 

For yderligere kommentarer, kontakt 

 

Lars Bo Bertram, adm. direktør, tlf.: 40 42 74 80 

Linnea Haahr Rindorf, ESG-specialist, tlf.: 77 30 90 34 

 

 

Se også faktaark, side 2. 

 

 

 

 

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. 2021). BankInvest forvalter midler for private 

investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. Ejerkredsen består af 37 danske pengeinstitutter.  
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Faktaark 
 

Net Zero Asset Management 

BankInvest underskrev den 20. april 2021 Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 

2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer 

i. Initiativet støttes pt. af 236 kapitalforvaltere fra hele verden med tilsammen USD 57.500 milliarder under 

forvaltning. Det svarer til halvdelen af verdens forvaltede formue (AUM).   

Deltagerne i initiativet forpligter sig bl.a. til at   

• Fastsætte delmål for udledningerne  

• Bedømme og vurdere målsætningerne hvert 5. år mhp. at omfatte alle aktiver inden 2040  

• Udforme politik for aktivt ejerskab med fokus på engagement og stemmeafgivelse  

Læs mere her: https://www.netzeroassetmanagers.org/ 

 

Hvad er BankInvests målsætning?  

BankInvest har fastsat et mål om 55% CO2-reduktion inden 2030. Målsætningen blev indsendt den 20. april 2022 

i form af en såkaldt ”target disclosure template”, der specificerer hvilke fonde, initiativet omfatter, og hvilke 

delmål BankInvest har fastlagt.  

 

Hvilke fonde gælder målsætningen for?   

BankInvest har forpligtet 13 fonde som vil blive omfattet af målsætningen på de 55%. Fondene tegner sig for ca. 

43% af BankInvests forvaltede formue på 140 mia. kr. (pr. 31. dec. 2021). Følgende fonde er omfattet (i både 

udbyttebetalende og akkumulerende udgaver): 

• Danske Aktier 

• Fokus Danske Aktier 

• Danske Aktier Indeks Bæredygtig 

• Emerging Markets Aktier 

• Globale Aktier Bæredygtig Udvikling   

• Globale Aktier Columbia Threadneedle  

• Globale Aktier Indeks 

• Globale Aktier 

• Højt Udbytte Aktier  

• USA Small Cap Aktier  

• Value Globale Aktier 

• Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling (60 % af formuen)  

• Virksomhedsobligationer IG 

 

Hvilke krav stilles til datadækning? 

BankInvest har valgt, at en fond skal have tilfredsstillende CO2-data for mindst 75 % af sin formue for at blive 

omfattet af målsætningen.  

 

Hvorfor er realkredit og statsobligationer ikke omfattet? 

Der findes en metode til udregning af realkreditobligationers CO2-udledning, som vi vil implementere, når vi har 

datagrundlaget på plads. Indtil det sker er 40 % af formuen i Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling i første 

omgang undtaget fra målsætningen. 

Hvad angår statsobligationer er der efter vores vurdering endnu ikke vedtaget en anerkendt udregningsmetode 

for statsobligationers CO2-udledning. Internationale arbejdsgrupper og organisationer, som fx PCAF, er i gang 

med at fastsætte principper, hvilket vi afventer. 

 

Er jeres institutionelle mandater regnet med i de 43 %? 

Nej. BankInvest forvalter pt 7 mandater for institutionelle investorer, hvor kravet om en datadækning på mindst 

75% er opfyldt. De pågældende investorer skal selv vælge, om de ønsker deres mandat omfattet af BankInvests 

CO2-målsætninger, der i så fald vil stige fra at omfatte 43 % af den samlede forvaltede formue til 56 % 

https://carbonaccountingfinancials.com/

