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Flere veje til målet
2021 begyndte lovende, da præsident Biden

til eksamen med den vigtigste censor af alle:

lod USA genindtræde i Paris-aftalen. USA's

Forbrugerne.

aktive medvirken er altafgørende, hvis vi skal

Fra den 2. august 2022 skal private investe-

opnå CO2-neutralitet i 2050.

ringskunder spørges ind til deres bæredygtighedspræferencer, når de investerer. Det vil

Verdens kapitalforvaltere spiller også en afgø-

give os alle vigtige erfaringer i den forsatte

rende rolle. I 2021 underskrev BankInvest ”Net

udvikling af investeringsprodukter med bære-

Zero Asset Managers”-initiativet, hvor vi har

dygtigt indhold.

forpligtet os til at være CO2-neutrale senest i
2050, med faste delmål undervejs. Et initiativ

På et helt andet plan, i en helt anden verden,

236 andre kapitalforvaltere, med mere end

handler bæredygtighed også om uddannelse,

57.500 mia. dollars under forvaltning, også har

Verdensmål nummer 4. I 2021 samlede

tilsluttet sig.

BankInvests medarbejdere 256.615
kroner ind til Olotasha Prima-

Målet om CO2-neutralitet kræver en stor

ry School i Kenya. De er nu

indsats. For BankInvest rækker det helt ud til

investeret i en ny skole.

den daglige dialog med vores partnere. For

Investeringer og bære-

eksempel i den såkaldte ”matricesparring”

dygtighed har mange

hvor vi som led i vores rådgivning kan måle og

ansigter.

veje CO2-udledningen, og andre parametre,
for alle kombinationer og vægte af aktiver.

God læse-

På den måde kan pengeinstitutterne doku-

lyst!

mentere, hvor meget CO2 kundernes investeringer udleder.
Via vores univers, ”En Verden til Forskel”, kan
investeringskunderne nu også selv lege med
tallene og få et indtryk af, hvordan deres investeringer påvirker omverdenen.
For mens de fleste er enige om retningen på
den bæredygtige omstilling, er der mange meninger om, hvordan vi kommer i
mål. Der er også mange opfattelser af,
hvad bæredygtighed er for en størrelse.
BankInvests populære svanemærkede
fonde er vores nuværende bedste bud
på investeringer med afkast som mål
og bæredygtighed for øje.
Vi havde håbet, at myndighederne i
løbet af 2021 var kommet lidt længere
med klare definitioner af, hvad bæredygtige investeringer er. I stedet glæder
vi os over, at tingene går den rigtige vej,
og til august skal hele investeringsbranchen

			

Lars Bo Bertram,
Adm. direktør, BankInvest.
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Om BankInvest

Værdi for fællesskabet
BankInvest er historien om en række danske

BankInvest er i dag Danmarks 5. største inve-

lokale og landsdækkende pengeinstitutter, der

steringsforening og forvalter en lang række

i 1969 indså de oplagte fordele for både kun-

investeringsprodukter til private og professi-

derne og bankerne selv, i at tilbyde kunderne

onelle investorer. Alle investeringer sker med

kapitalforvaltning, drevet i fællesskab.

særlig vægt på social, miljømæssig og ledelsesmæssig ansvarlighed. I BankInvest tror vi

De besluttede sig derfor for at stifte Bank-

nemlig på, at virksomheder skaber mest værdi

foreningernes Investeringsforening, som i dag

ved at drive deres forretning ansvarligt. Derfor

blot hedder BankInvest – og inspirationen

investerer vi i virksomheder, der handler an-

i andelstanken var tydelig. På den ene side

svarligt og er deres ansvar bevidst. Vi udvæl-

andelsbevægelsen og grundtanken om at

ger investeringer med størst muligt blik for,

løfte store opgaver i flok, så alle får noget ud

at selskaber og stater, der agerer ansvarligt,

af det. Og på den anden side strukturen med

skaber størst værdi på lang sigt.

det indirekte ejerskab af aktiverne i form af frit
omsættelige investeringsbeviser, der sikrer

Når lokale og landsdækkende pengeinstitutter

risikospredning.

står sammen om BankInvest, kan de konkurrere om kapitalforvaltning på lige fod med de

BankInvest lancerede nogle af de første in-

allerstørste banker. Fællesskabet giver bedre

vesteringsbeviser på det danske marked, og

investeringsløsninger til kunderne i en højere

som den første danske investeringsforening

kvalitet og til en bedre pris. I dag er BankInvest

noterede BankInvest en afdeling på Køben-

ejet af 37 lokale og landsdækkende pengein-

havns Fondsbørs, i dag kendt som Nasdaq OMX

stitutter, og andelstanken giver dengang som

Copenhagen, i november 1970. At investe-

nu mening.

ringsbeviser siden da er blevet er blevet en af
de mest efterspurgte investeringsfomer, viser
blot, at idéen var lige så genial, som den i dag
er populær.
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Om BankInvest

Samlet formue

149

Bedste ESG-investor i Danmark
for 2.år i træk

mia. kr.

BankInvest blev i oktober kåret som bedste
ESG-investor i Danmark af det Londonbaserede finanstidsskrift, CFI.co, for 2. år
i træk. Begrundelsen for prisen tæller
BankInvests klare mål for CO2-udledning,
understøttelse af verdensmålene og

Ejet af

ESG-rating i vores globale fonde. Det blev

37

fremhævet, at BankInvest, som den første
kapitalforvalter i Nordeuropa, kompenserer

lokale og
landsdækkende
pengeinstitutter

for den resterende del af CO2-udledningen
i de globale svanemærkede fonde.
Derudover hæftede juryen sig også ved
BankInvests samarbejde med en række
uafhængige organisationer i forhold
til at sikre fortsat udvikling og fokus på
investeringsprodukter med et bæredygtigt
aftryk.

Antal ansatte

108
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Ansvarlighed

Ansvarlighed

Svanemærkede fonde
Svanemærket er Danmarks mest kendte
miljømærke og har en høj troværdighed hos
forbrugerne. Vi kender det fra vores indkøb af
dagligvarer, men det bruges også til certificering af både byggeri og investeringer.
Overordnet set har BankInvest en høj standard,
når det kommer til ansvarlighed. Denne standard skal overholdes på tværs af vores investeringsprodukter.
Når en investeringsfond er Svanemærket, skal
den leve op til 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering og gennemsigtighed. Det betyder blandt andet, at fonden ikke
må investere i fossile brændstoffer, tobak eller
våben.
Derudover scorer de svanemærkede fonde
højt, når det kommer til understøttelsen af FN’s
verdensmål, og så har virksomhederne, der
investeres i, generelt et lavt CO2-aftryk sammenlignet med markedet.

2020 2020 2021
Globale Aktier

Globale Obligationer

Bæredygtig Udvikling

Bæredygtig Udvikling

Indeks Bæredygtig

Blev lanceret i juni 2020. På

Blev lanceret i oktober 2020.

Blev lanceret i april 2021. Fon-

blot én måned tiltrak fonden

Obligationsafdelingen

inve-

den investerer i danske virk-

næsten 4,7 mia. kr. Så hur-

sterer i både stats-, realkredit-

somheder, der scorer højt på

tig formueforøgelse har in-

og

virksomhedsobligationer,

ESG (miljø, sociale forhold og

gen anden fond i BankInvest

men med en række begræns-

opnået før. Ved udgangen af

ninger. Fx er statsobligationer

ledelse) og har lav CO2-udledning. Ved årets slutning

2021 var formuen 12,8 mia. kr.

fravalgt, hvis den pågældende

var formuen på 2,0 mia. kr.

nation ikke er med i Parisaftalen. Ved slutningen af året var
formuen på 3,3 mia. kr.
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Danske Aktier

Ansvarlighed

Ansvarlighed

En Verden til Forskel
Bæredygtighed og den grønne omstilling

Bæredygtighed er mere end klima og CO2

fylder mere og mere hos forbrugere, politike-

Hver dag skrives og tales der meget om den

re og virksomheder verden over. Det gælder

grønne omstilling, bæredygtighed og virksom-

også investorerne, som stiller større og større

heders samfundsansvar, og ord som “klima” og

krav til virksomheders ansvarlighed. Hos

“CO2-udledning” høres gang på gang i debat-

BankInvest mærker vi tydeligt, at interessen

ten.

for investeringer med et bæredygtigt aftryk er
stigende.

Klima og CO2-udledning er meget vigtige områder, men bæredygtighed er meget bredere

BankInvest har i mange år arbejdet med an-

end det. Det handler fx også om, hvordan virk-

svarlige investeringer i bred forstand, og med

somhederne håndterer deres miljømæssige,

lanceringen af En Verden til Forskel arbejder vi

sociale og ledelsesmæssige ansvar.

målrettet med visuelt at kommunikere, hvordan ansvarlige investeringer gør en forskel –

Bæredygtighed handler i sidste ende om vores

både for dig selv og omverden.

liv og vores ressourceforbrug. Det handler i
høj grad om at gøre en positiv forskel, så vi
efterlader jorden i bedre stand til de næste
generationer og samtidig sikrer, at mennesker
behandles ordentligt og værdigt. Selvom klimaforandringerne er en reel, aktuel og vigtig
udfordring at tage hånd om, så er der i høj
grad brug for fokus på mange andre parametre, som fx social ulighed, bedre ligestilling og
adgang til uddannelse.

Besøg En Verden til Forskel
På enverdentilforskel.dk viser vi, hvordan
investeringer i vores ansvarlige og svanemærkede
fonde understøtter bl.a. verdensmålene og
menneskerettigheder.
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Ansvarlighed

Skovbevaring i Zimbabwe
I 2021 blev BankInvest den første kapitalforval-

Et af de projekter, BankInvest støtter op om ved

ter i Nordeuropa til at kompensere for CO2-ud-

køb af CO2-kreditter, er ‘Kariba Forest Protec-

ledningen i de globale svanemærkede fonde. I

tion’, der hjælper til i fire kommuner i Zimbab-

forvejen har fondene en lav CO2-udledning på

we. Projektet forsøger at bevare den skov, der

under halvdelen sammenlignet med marked-

er tilbage, i et land som har været hårdt ramt af

sindekset. Udledningen bliver kompenseret

politisk og økonomisk uro.

ved køb af CO2-kreditter, der i omfang svarer
til ejerandelen i de aktiver, fondene investe-

Zimbabwe huser en del forskelligartede øko-

rer i, og i den udstrækning der findes data for

systemer, der er truede af menneskeskabte

udledningen.

aktiviteter såsom fældning af skovene. Lokalbefolkningen har set sig nødsaget til at anven-

Det betyder, at hvis en virksomhed udleder

de brænde til at koge drikkevandet. Derfor har

100.000 ton CO2, og BankInvest ejer 1 % af virk-

der været brug for at tænke i nye baner for at

somheden, køber BankInvest CO2-kreditter,

bevare den natur, der er tilbage. Landet har et

der svarer til en reduktion på 1.000 ton CO2.

af de vigtigste, mest bevaringsværdige økosystemer i verden, og derfor er det et godt sted
at starte:

Foto: South Pole
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Ansvarlighed

“Det kan bedst svare sig at redde de mest kri-

“Hver menneskeskabt aktivitet rydder en del

tiske økosystemer i verden i stedet for udeluk-

af skovene, og ifølge FN's fødevare- og land-

kende at fokusere på at skabe nye,” forklarer

brugsorganisation bliver der globalt set ryddet

Marcus Maar, der er Business Development

skov svarende til en fodboldbane hvert tredje

Manager ved South Pole, som står bag Kariba

sekund. Det er en brændende platform, vi står

Forest Protection. Projektet tager hånd om

på, som skal slukkes nu og her. "

klimaudfordringerne lige nu, da de ikke kan
vente.

Projektet bakker op om en række af FN’s verdensmål ved, foruden skovbevaring, at facilite-

“CO2 er jo ligeglad med, om den gør skade i

re lokale aktiviteter som biavl, salg af afgrøder

Danmark eller Zimbabwe. Den kender ikke til

og sikre rent drikkevand ved reparation af

landegrænser,” siger Marcus Maar og fortsæt-

allerede eksisterende vandboringer.

ter:

Projekter der gør en forskel
Ud over at købe CO2-kreditter hos Kariba Forest
Protection, har BankInvest købt CO2-kreditter til bevaring
af regnskoven i Amazonas, plantning af teaktræer i Mexico,
udvikling af solvandvarmere i Indien og optimering af
husholdningsudstyr i Bangladesh.
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Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab i øjenhøjde
Aktivt ejerskab er et centralt element i

Når vi stemmer på virksomhedernes gene-

BankInvests tilgang til ansvarlige investerin-

ralforsamlinger, giver det os mulighed for at

ger. Det er vigtigt, at vi som investor bruger

påvirke virksomhederne i en retning, som vi

vores rettigheder og indflydelse til at forbedre

mener er ansvarlig og bedst for vores kunder.

virksomhedernes adfærd. Det kan ske enten

Afstemningen sker i samarbejde med analyse-

ved at indgå i en dialog med ledelsen i de

virksomheden ISS Governance.

virksomheder, som vi har investeret i, eller ved
at stemme på virksomhedernes generalforsamlinger.

USA
Japan
Kina
Stemt for

Storbritannien

Undladt at stemme
Afstemningsstatistik

Danmark

Stemt om aflønning
til ledelsen

Landefordeling

Canada

Stemme tilbageholdt

Frankrig

Stemt imod

Tyskland
Australien
Cayman Islands
Andre markeder

Antal stemmeberettigede møder

1.771
Antal møder, hvor vi har stemt

96%
Forhold, hvor vi har stemt imod ledelsen
på mindst ét område

36%

2008 2009 2013 2016
Underskriver PRI

Etablerer Komitéen for
Ansvarlige Investeringer
Bliver medlem af Dansif
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Indgår samarbejde med
Sustainalytics

Indgår samarbejde med ISS

Aktivt ejerskab

Sammen står vi stærkere
For at kunne investere i flere tusinde virksomheder over hele verden på en ansvarlig måde

147

får BankInvest hjælp fra eksperter udefra, der
er med til at vurdere og gå i dialog med virksomhederne, når der er brug for det.
Eksperterne ser bl.a. på virksomhedernes miljødata og ESG-analyser og undersøger sam-

Kuludvinding
og oliesand

virksomheder
er ekskluderet

tidig, hvorvidt de overholder menneske- og
arbejdstagerrettighederne.
BankInvest samarbejder med konsulenthusene

44

MSCI (ESG-analyser), Sustainalytics (screening
og dialog) og ISS ESG (om at stemme på generalforsamlingerne). I 2021 tilsluttede vi os til Net
Zero Asset Managers Initiative, som arbejder
for CO2-reduktion.

Kontroversielle
våben

virksomheder
er ekskluderet

Af andre initiativer, som BankInvest deltager
i, kan nævnes CDP (miljødata), IIGCC (net-

11

værksforum, der arbejder for en klimavenlig
fremtid) og Climate Action 100+, der fører
dialog med 167 virksomheder i verden, der tilsammen står for 80 % af den globale industris
CO2-udledning. For at nævne nogle.

Brud på
normbaseret
screening

virksomheder
er ekskluderet

Net Zero Asset Managers
I 2021 tilsluttede BankInvest sig klimainitiativet, Net
Zero Asset Managers, som omfatter 236
kapitalforvaltere og mere end 400 billioner kroner
under forvaltning. Aftalen består blandt andet i,
at kapitalforvalterne frem mod 2050 forpligter sig
til at arbejde for at neutralisere udledningen af
drivhusgasser fra de virksomheder, de investerer i.

2017 2019 2020 2021
Indgår samarbejde med
MSCI ESG

Bæredygtigt aftryk

FN Global Compact

Climate Action 100+
Montréal Carbon Pledge
			

BankInvest lancerer
sin første ansvarlige,
svanemærkede
investeringsfond

CO2-kompensation
Net Zero Asset
Managers Initiative
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Viden og uddannelse

Foto: Human
Practice Foundation

Alle har ret til en uddannelse
Takket være en stor indsats blandt medarbej-

Inden indsamlingen begyndte, var skolen for-

derne i BankInvest blev der indsamlet 257.504

falden, pladsen var trang og klasseværelserne

kr., som nu er med til at sikre, at kenyanske

uegnede til undervisning. Olotasha Primary

skolebørn kan få en ny skole.

School ligger i et område præget af stor fattigdom – men snart kan det ikke længere ses, når

For de indsamlede penge er BankInvest i

man besøger skolen.

samarbejde med NGO´en, Human Practice
Foundation, med til at genopbygge Olotasha

Ud over at omdanne den tidligere forsømte

Primary School samt sikre kvalitetsuddan-

skole til en toppræsterende skole med gla-

nelse til eleverne. Donationen dækker både

de elever samt kompetente og motiverede

mad, tøj og bøger til elever og lærere, så alle

lærere, er målet også at hjælpe børnene med

parter kan fokusere på det, som god skolegang

at skabe fremtidsmuligheder, forandring og

handler om, nemlig kvalitetsundervisning og

udvikling direkte i lokalområdet. Skolen bliver

-læring.

derfor bygget af lokale virksomheder.

Som en vidensarbejdsplads med mange medarbejdere med gode og lange uddannelser
har BankInvest lagt et særligt CSR-fokus på FN´s verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.
Indsamlingen til Olotasha Primary School Projektet er dermed helt i tråd med
BankInvests fokus på kvalitetsuddannelse.
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Corporate Social Responsibility

Viden og uddannelse

" Vi har en ambition om, at vi vil vende
udviklingen, jo flere skoler og des flere
arbejdspladser, jo bedre muligheder skabes
der for at træde ud af fattigdommen"
- Pernille Kruse Madsen
Stifter, Human Practice Foundation

Human Practice Foundation

Viden, uddannelse og muligheder

En af grundtankerne i Human Practice Foun-

Human Practice Foundation blev stiftet tilbage

dation er at styrke lokalsamfundene gennem

i 2014 med Pernille Kruse Madsen i spidsen, ef-

lokalt ejerskab. Dermed vil de lokale indbyg-

ter at hun med egne øjne havde set de trage-

gere med tiden selv tage ansvar for børnenes

dier, der overgår børn, der er ofre for menne-

uddannelse og fastholde en god uddannel-

skehandel i Nepal. Pernille opsagde herefter

seskvalitet på skolerne, længe efter at Human

sit job som erhvervsadvokat hos Mærsk og har

Practice Foundation har gennemført projek-

i dag viet sit liv til at skabe bedre forhold og

terne.

reelle uddannelsesmuligheder for mennesker i
verdens fattigste egne.

Human Practice Foundation har derfor også et
tæt samarbejde med de lokale myndigheder

Ikke længe efter stiftelsen af Human Practice

og kommuner. Det sikrer, at der bliver afsat

Foundation lykkedes det Pernille at få følge-

penge til at fastholde og videreudvikle de re-

skab af en gruppe af erhvervsfolk, ”Founding

sultater, man har skabt.

Partners”, der i dag både støtter med strategisk
vejledning og finansiering af organisationens
driftsomkostninger.
Dermed går alle de donerede penge ubeskåret
til projekterne.

			

Corporate Social Responsibility

13

Viden og uddannelse

Aflagt it-udstyr får nyt liv
Efter både løbende og større udskiftninger af

Han fortæller, at selvom faget Computer

it-udstyr har BankInvest fundet nyt liv til det

Studies er obligatorisk for de fleste gymnasie-

udstyr, der blev tilovers. Gennem FAIR

elever, er det ikke alle steder, hvor eleverne

Danmark er levetiden på det aflagte it-udstyr

har adgang til computerrum, og det skaber

nu blevet forlænget med op til fem år. Com-

ulighed.

puterne bliver renset for data og sættes op på
skoler i Malawi. Til stor glæde for tusindvis af

Det gør FAIR Danmark helt konkret

skoleelever i Malawi. Et af de fattigste lande i

"Vi arbejder direkte sammen med et uni-

Sydøstafrika.

versitet, som distribuerer og vedligeholder
it-udstyr for secondary schools (gymnasier).

Genbrug med omtanke

På den måde bliver et gymnasie en del af et

"I forbindelse med opgradering af vores it-ud-

program (Open Digital Learning Labs), hvor der

styr valgte vi at indgå et samarbejde med FAIR

derigennem opstilles et it-center på skolen.

Danmark, som er en non-profit forening drevet

Gymnasierne kan på den måde give deres

af it-professionelle," fortæller Thomas Krog

elever muligheden for at få adgang til basale

West, CTO i BankInvest.

it-ressourcer og dermed opnå basale it-færdigheder.

“Vi har et ønske om, at vores computere gør
størst mulig nytte i deres levetid. Gennem

Dermed kan vi være med til at sikre, at elever-

vores partnerskab med Fair Danmark kan com-

ne modtager kvalitetsuddannelse. En forud-

puterne løse en vigtig social- og uddannelses-

sætning er nemlig, at de har adgang til den

mæssig opgave”, tilføjer han.

stadigt stigende mængde af digitale læringsressourcer. Det kan måske lyde relativt simpelt,

Og computerne gør virkelig gavn i Malawi. Hver

men det udgør en enorm afstand i den digitale

computer deles mellem 15- 20 elever hvert år,

kløft." Fortæller Benjamin Balder.

og med den forlængede levetid på udstyret
på de fem år betyder det, at donationen af de

En stor container med bærbare PC´ere,

mere end 200 enheder får flere end tusinde

stationære computere og andet gammelt it-

nye brugere.

udstyr, der ellers bare ville have fået lov og stå
og samle støv, er nu snart på vej til Malawi.

”Det er virkelig dejligt at se, at vores gamle
it-udstyr, kan hjælpe så mange gymnasieelever
i Malawi til en bedre skolegang," siger Thomas
Krog West.

Computere ikke en selvfølge
Ifølge bestyrelsesmedlem i FAIR Danmark,
Benjamin Balder Bach, er computerne vigtige
for elevernes videre udvikling.
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Corporate Social Responsibility

“Computerne er elevernes vindue
ud til verden, og samtidig får de
mulighed for at lære at bruge
en computer, som ikke er en
selvfølge i et land som Malawi.”
- Benjamin Balder Bach.
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Lige muligheder

“Alle brænder for det her”
Da Line Vestergaard Stæhr, 37, fik tilsendt et

“I BankInvest er der mere og mindre travle

stillingsopslag fra BankInvests obligations-

perioder. Her adskiller vi os nok ikke væsentligt

team, var det en mulighed, hun ikke ville lade

fra andre arbejdspladser, men det er vigtigt

passere:

for mig med fleksibilitet, og det har man hos
BankInvest,” siger hun.

“Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at prøve at
søge, men da jeg var på barsel på det tids-

Da hun i sin tid fortalte sin omgangskreds om

punkt, tænkte jeg meget over, hvornår BankIn-

sit nye job, var et af de første spørgsmål altid:

vest skulle bruge personen, og om det kunne

”Spændende – og hvordan er deres hjemme-

komme til at stemme overens. Heldigvis endte

arbejdspolitik så?”

det hele med at gå op i en højere enhed.”
”Muligheden for hjemmearbejde er en gave
Før barslen sad Line som senior portfolio

for en børnefamilie som vores. Min mand er

manager hos Danske Invest. Her havde hun

selvstændig og rejser en del. Derfor er det fan-

ansvaret for en række fonde for primært

tastisk at kunne spare transporttiden til og fra

institutionelle kunder, og så havde hun fået

arbejde nogle dage. Under corona-hjemsen-

muligheden for at sidde med arbejdsopgaver

delsen gav det sig selv, men på mange måder

indenfor ESG-området (miljø, sociale forhold

var corona også en uddannelse i, hvordan man

og ledelse).

med et effektivt it-setup faktisk arbejdet ret
effektivt på distancen."

Så da muligheden bød sig, og hun blev tilbudt
jobbet som ESG Investment Specialist i

”Desuden sparer hjemmearbejdet jo også om-

BankInvest, var det relativt let at sige ‘ja tak’.

givelserne for en hel del CO2, især for langdistance-pendlerne. Og det kan vi ESG-folk jo

“Jeg ved, at BankInvest har været tidligt ude i

godt lide”.

hele den her ESG-transformation og tidligt har
tilbudt produkter, hvor ESG er en integreret del
af indholdet,” fortæller Line og tilføjer:
“Jeg kan mærke, at ledelsen og mine kolleger
virkelig arbejder med det her. Så det er ikke
bare mig, der står ovre i et hjørne og siger:
‘hov, vi skal huske at tage hensyn til miljø og
klima, når vi investerer.' Det er top of mind."

En gave til børnefamilier
For Line betyder nyt arbejde efter endt barselsperiode i høj grad også, at en travl hverdag
skal hænge fornuftigt sammen. Balancen mellem arbejde og fritid er vigtig.

“Jeg ved, at BankInvest har
været tidligt ude i hele den her
ESG-transformation."
-Line Vestergaard Stæhr

Line Vestergaard Stæhr, 37 år
• ESG Investment Specialist,
obligationer i BankInvest

• Cand.merc i Applied Economics
and Finance fra CBS

• To børn på 1 og 4 år
• Bosat i Lyngby
16

Corporate Social Responsibility

Miljøinitiativer

Genplantning redder liv
For at kompensere for BankInvests klimaaftryk,
valgte BankInvest i 2021 at støtte The International Small Group and Tree Planting Program i

Kontrol med træerne

Uganda.

Siden projektets start i 2003 har næsten
50.000 lokale bønder i Uganda deltaget i

Ugandas absolut største erhverv er landbruget.

programmet. Bønderne deles ud i mindre

Desværre oplever Uganda store problemer

grupper. Her skal de i fællesskab plante,

med ryddede skovområder. Det har medført

passe og pleje træerne i projektet.

tørke, hungersnød og fattigdom. Det skyldes

Alle grupperne har en tilsynsfører tilknyttet,

bl.a. bøndernes manglende viden om, hvad

som sikrer fremdrift i projektet og forsøger

træfældning kan medføre af fatale konse-

at opmuntre og motivere bønderne til at

kvenser for både landbruget og befolkningens

fortsætte deres arbejde.

levevilkår.
Håndholdte online-computere følger
BankInvest har med støtten til genplantnings-

træernes udvikling, og bønderne modtager

projektet i Uganda bidraget til at højne bønders

herefter små beløb for alle de træer, der

forståelse af, hvordan landbrugsdrift kan have

ikke bliver fældet.

konsekvenser for klimaet.
Projektet forsøger, ud over at bevare og
Gennem programmet får landmændene un-

genplante skoven, også at øge ligestillingen

dervisning i, hvor de kan plante deres træer for

mellem mænd og kvinder. Programmet

at opnå større nytte af jorden. De lærer både

tilbyder endvidere kurser i sundhed og hygi-

at spare på vandet, samt hvordan de selv kan

ejne. Kurserne giver medlemmerne viden

stabilisere og gøde deres jord og dermed øge

om HIV/AIDS, malaria, rent vand, hygiejne

udbyttet fra afgrøderne.

og indendørs luftforurening.

Ud over at projektet allerede nu mange steder
har været med til at sikre en forbedret jordkvalitet og skabe et bedre fundament for indkomst
for bønderne, har projektet også haft andre
positive følger.
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Nøgletal

ESG-nøgletal
Nøgletal for BankInvest-koncernen
Miljø

Enhed

2021

2020

CO2e scope 1

Tons

32

27

CO2e scope 2

Tons

21

37

Energiforbrug

GJ

2.925

1.564

%

74,9

74,9

Vandforbrug

m3

1.265

1.054

Antal ansatte

FTE

108

111

Underrepræsenteret køn

%

27,0

26,7

Underrepræsenteret køn øvrige ledelseslag

%

17,6

27,3

%

13,6

10,4

FTE / dage

3,0

2,5

Vedvarende energiandel

Social

Medarbejderomsætningshastighed
Sygefravær

Ledelse
Underrepræsenteret køn - bestyrelsen

%

12,5

12,5

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

%

89,3

92,2

Gange

4,7

4,4

Lønsforskel mellem CEO og medarbejdere
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Nøgletal

CO2-udledning for BankInvests investeringer
CO2-tallene er for direkte virksomhedsinveste-

Virksomhedernes scope 1 og scope 2-udlednin-

ringer markedsført under BankInvest-navnet.

ger er inkluderet.

CO2 scope 1 og 2

Enhed

2021

2020

Tons/mio. USD inv.

52,8

51,8

Tons

414.716

374.699

Tons/mio. USD inv.

118,2

72,6

Tons

307.910

484.808

Aktier
CO2-aftryk
Samlet CO2-udledning
Obligationer
CO2-aftryk
Samlet CO2-udledning
Note 2021:
Der benyttes CO2- og EVIC-data fra MSCI
I forhold til tidligere år indgår realkreditobligationer ikke i beregningerne. Det skyldes, at CO2-data på realkreditobligationer bruger udstederes CO2
og ikke selve obligationens finansierede CO2. Da tallene vægtes i forhold til dækning, stiger CO2-aftrykket på obligationssiden. De historiske tal er
bibeholdt, da de tidligere har været rapporteret. Dækningsgrad er, hvor mange procent af porteføljen, som ikke er realkredit eller kontanter, og
som samtidig har data for både CO2 og EVIC. En positions andel af virksomhedens absolutte CO2-udledning er beregnet som "Markedsværdi/EVIC x
Virksomhedens CO2-udledning".
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Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som generel information. Det skal ikke betragtes som en
investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv
eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser
foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger.
Mere information findes på www.bankinvest.dk.
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