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Rejsen er begyndt
2020 vil blive husket som corona-året,

BankInvest har mange højtuddannede

men også som året, hvor den bæredygtige

medarbejdere, og derfor er det naturligt

agenda for alvor kom i fokus. EU lancerede

for os at fokusere på kvalitetsuddannelse

nye klimamål for den grønne omstilling, og

- verdensmål nummer 4. Derudover

Danmarks første klimalov trådte i kraft.

forsøger vi at bidrage til de områder, hvor
en virksomhed af vores type med et relativt

At den grønne omstilling for alvor

begrænset klimaaftryk kan gøre mest forskel:

blev skudt i gang, mærkede vi også på

Bæredygtige råvarer, grøn strøm og el-cykler,

investeringsområdet. Tilslutningen til vores

for at tage et par eksempler.

første svanemærkede investeringsfond,
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, overgik

På de kommende sider går vi mere i dybden

alle forventninger og blev den hurtigst

med det, vi gør, og det, vi mener.

voksende investeringsafdeling i BankInvests
mere end 50-årige historie.
En stor tillidserklæring fra kunderne, der
i stort tal løser billet til den rejse mod
mere bæredygtige investeringer, som
investeringsbranchen har budt ind til.
Ved at handle med omtanke og investere
pengene med et bæredygtigt fokus kan
den finansielle sektor og dens kunder yde
et afgørende bidrag i retning af at skabe
en bedre verden. Heri ligger også en vigtig
forklaringsopgave.
Udtryk som grøn, klima, ESG, SDG og
bæredygtighed bruges i flæng, og det forvirrer
ofte mere, end det gavner. Derfor er det godt,
at EU i 2021 og 2022 indfører fælles regler på
området, så virksomheder og investorer
bruger samme metermål, når de skal
enes om, hvad der er bæredygtigt.
Som virksomhed må vi i BankInvest
naturligvis kræve det samme af os
selv, som vi kræver af andre. Fx
når det gælder opbakning til FN’s
verdensmål, som ligger os stærkt
på sinde.

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

BankInvest handler med
omtanke
Det er vores løfte til investorer, ejere, medarbejdere og øvrige interessenter.

Omtanke og ansvarlighed er nøglen til vores

Vi har en realistisk tilgang i vores bidrag til en

succes og vejer tungere end den sidste 50-øre.

bedre verden. Vi vælger investeringer ud fra
en tro på, at selskaber og stater, der handler

Stærkt inspireret af andelstanken blev

ansvarligt, vil skabe størst værdi fremover.

BankInvest i 1969 skabt af en række pengeinstitutter som et fællesejet sektorselskab for at

I BankInvest arbejder vi hver dag for økonomi-

udbyde nogle af de første investeringsbeviser

ske muligheder og langsigtet værdi for vores

på det danske marked. I en kompleks verden

investorer og aktionærer. For investeringsmu-

giver andelstanken mere mening end nogen-

ligheder gør en stor forskel for mange men-

sinde.

nesker – både i det danske samfund og ude i
verden.

Når lokale og landsdækkende pengeinstitutter
står sammen om BankInvest, kan de konkurrere om professionel kapitalforvaltning på lige
fod med de allerstørste banker. I fællesskab
kan vi levere bedre investeringsløsninger til
kunderne i en højere kvalitet til en bedre pris.

2008 2009 2013 2016
Underskriver PRI

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

Indgår samarbejde med

Sustainalytics

ISS Governance

Om BankInvest

Kunder og
forretningsområder

Investeringsstrategier
1

10%
4

1%

11

16%
73%
11
Andel af formue

Detailforeninger

SICAV

Aktiestrategier

Balancerede strategier

Institutionelle
foreninger / aftaler

Tredjepartsadminstration

Obligationsstrategier

Alternative strategier

Samlet formue

126
mia. kr.

Ejet af

Antal ansatte

36

111

lokale og
landsdækkende
pengeinstitutter

Vores bæredygtige rejse
BankInvest har arbejdet med
etiske investeringer siden 2006.
I 2008 underskrev vi som den
første danske kapitalforvalter
de FN-støttede Principper for
Ansvarlige Investeringer, der
lige siden har været en ledetråd
i vores investeringsvirksomhed.

Bæredygtigt Aftryk

2017 2019 2020
FN Global Compact

Indgår samarbejde med
MSCI ESG

Climate Action 100+

BankInvest lancerer sin første
bæredygtige, svanemærkede
investeringsfond

Montréal Carbon Pledge
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Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer
Mange af os ønsker, at vores investeringer

Vi samarbejder med konsulenthusene MSCI

tager ordentligt hensyn til miljø og mennesker.

(ESG-analyser), Sustainalytics (gennemgang

Undersøgelser viser samtidig, at investorer

og dialog) og ISS Governance (om at stemme

med stor sandsynlighed får et højere afkast på

på generalforsamlinger). Derudover deltager

aktier i virksomheder, der opfører sig ansvar-

BankInvest i forskellige initiativer omkring an-

ligt og bæredygtigt. Når virksomheden tager

svarlige investeringer, inklusiv de FN-støttede

arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder

Principper for Ansvarlige Investeringer og FN's

alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det

Global Compact.

1

lange løb.
Trådene samles hos BankInvests Komité for
I BankInvest støtter vi naturligvis også selv FN’s

Ansvarlige Investeringer med den administre-

verdensmål, og vi bakker op om internationalt

rende direktør som formand. Komitéen drøfter

samarbejde, der påvirker virksomheder og in-

aktuelle sager, lægger linjen for ansvarlig-

vestorer til at agere ansvarligt og bæredygtigt.

hed og bæredygtighed og har det sidste ord,

Da vi investerer i en række lande og flere

hvis en virksomhed eller en stat skal tilføjes

tusinde virksomheder verden over, får vi hjælp

"eksklusionslisten". Det vil sige en liste over

fra eksperter, der fungerer som vores øjne og

virksomheder og stater, som vores portefølje-

ører og taler med virksomhederne for os.

forvaltere skal fravælge.

Bedste ESG-investor i Danmark
BankInvest har i 2020 fået betydelig opmærksomhed for initiativerne inden for
bæredygtige investeringer, der også er
blevet omtalt i udenlandske medier.
Det London-baserede finanstidsskrift CFI.co
kårede i september BankInvest som bedste
ESG-investor i Danmark. Som motivation
for prisen nævnes bl.a. den integrerede
ESG-analyse, aktivt ejerskab samt BankInvests bæredygtighedsrapporter, der viser
kunderne, hvordan investeringsporteføljerne placerer sig i forhold til ESG, CO2-udledning og bidrag til FN’s verdensmål.

1 Friede, Busch & Bassen: ”ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies”, 2015
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Ansvarlighed

Svanemærkede fonde
Svanemærket er Danmarks mest kendte miljømærke og

N
VA

EM ÆRK

E

T

lært det at kende via dagligvarerne, men det bruges også

S

nyder meget høj troværdighed hos forbrugerne. Vi har
til certificering af både byggeri og investeringer.
Da vi i foråret 2020 besluttede at lancere det første af flere
bæredygtige investeringsprodukter med en høj grad af
gennemsigtighed, var det oplagt at søge certificering til at

Investeringsfond

bruge Svanemærket som en del af markedsføringen.
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling
Når en investeringsfond er Svanemærket, skal den leve op

blev lanceret i juni 2020. På blot én

til 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inklu-

måned tiltrak fonden næsten 4,7 mia.

dering og gennemsigtighed. Fonden må fx ikke investere

kr. Så hurtig formueforøgelse har

i fossile brændstoffer, tobak eller våben. Til gengæld skal

ingen anden fond i BankInvest opnået

der investeres i selskaber med en høj ansvarlighedsprofil.

før. Ved udgangen af 2020 var formuen 8,7 mia. kr.

BankInvest havde ved udgangen af 2020 to svanemærkede
Globale Obligationer Bæredygtig

investeringsfonde.

Udvikling kom til verden i oktober
og har med en formue på 1,3 mia. kr.
ved årsskiftet fået en meget tilfredsstillende start. Obligationsafdelingen
investerer i både stats-, realkredit- og
virksomhedsobligationer, men med en
række begrænsninger. Fx er statsobligationer fravalgt, hvis den pågældende nation ikke er med i Parisaftalen.
Det udelukkede indtil for nylig amerikanske statsobligationer. Kinesiske
statsobligationer er fortsat fravalgt
pga. regimets forhold til menneskerettigheder.

BankInvests to globale svanemærkede
fonde er CO2-neutrale. De to fonde har i
forvejen en lav CO2-udledning på under
50% af markedsindekset, og resten bliver
kompenseret ved køb af CO2-kreditter
svarende til den konkrete udledning fra de
aktiver, fondene investerer i.
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Ansvarlighed

Bæredygtigt aftryk
Gennemsigtighed er en nøglefaktor, når man

Vi forventer med tiden at kunne rapportere for

taler bæredygtig investering.

alle afdelinger i takt med, at vi får bedre data
fra især Emerging Markets og Small Cap-om-

Derfor lancerede vi i 2019 rapporten

råderne. Det er et arbejde, vi prioriterer højt,

Bæredygtigt aftryk, der hvert kvartal tager

da det kan være svært for private investe-

temperaturen på bæredygtighed i alle de

ringskunder at gennemskue, om en investe-

fonde, hvor vi har pålidelige og tilstrækkelige

ring reelt er bæredygtig, eller om der er tale

data. Ved udgangen af 2020 udgav vi

om såkaldt ”greenwashing”.

Bæredygtigt aftryk i 27 af vores i alt 45 fonde,
svarende til 60%.

Med implementering af EU's nye oplysningskrav til bæredygtige investeringer er der håb

Vi har siden begyndelsen rapporteret på tre

om, at det fremover bliver nemmere at gen-

områder, nemlig CO2-udledning, ESG-profil

nemskue falsk varedeklaration.

og bidrag til FN's verdensmål.
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FN's verdensmål

CO2 udslip

ESG

Viser, hvor stor en andel

Viser, hvor meget CO2

Viser, hvordan virksomhederne

af virksomhedernes

(scope 1 og 2), der udledes

vurderes at håndtere

omsætning, der bidrager til

igennem de virksomheder,

miljømæssige, sociale og

FN's verdensmål.

der investeres i.

ledelsemæssige forhold.

Aktivt ejerskab i praksis

Aktivt ejerskab i øjenhøjde
Aktivt ejerskab betyder, at man som investor

Indsatsen bliver bemærket. I 2020 blev

bruger sine rettigheder og sin indflydelse til at

BankInvest nummer 1 blandt danske kapitalfor-

forbedre virksomhedernes udvikling - her-

valtere i Økonomisk Ugebrevs årlige undersø-

under også deres bæredygtig udvikling. Det

gelse af udøvelsen af aktivt ejerskab. Dermed

kan ske ved at stemme på virksomhedernes

placerede BankInvest sig bedst blandt kapital-

generalforsamling eller ved at indgå i dialog

forvalterne, kun overgået af en række kunde-

med en ledelse i forsøg på at få virksomheden

ejede pensionskasser, der er pionerer inden

til at tage ansvar og ændre adfærd.

for aktivt ejerskab.

I BankInvest vælger vi så vidt muligt dialogens
vej. Det er helt centralt for vores tilgang til ansvarlige investeringer. Vi tøver dog heller ikke
med at sælge et selskab, der afviser al dialog
om forhold, vi ikke vil stå model til.

27 af landets største professionelle investorer fik karakterer i en række discipliner, der tilsammen udtrykker, i hvor høj
grad investoren lever op til Anbefalingerne om aktivt Ejerskab fra Komitéen
for god Selskabsledelse.
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Aktivt ejerskab i praksis

Aktivt ejerskab
og eksklusion i 2020
Som investor er det vigtigt, at vi bruger vores

den bedste fremgangsmåde for virksomheden

rettigheder og indflydelse som aktionær til at

- og for os som aktionær. Det giver os også

påvirke virksomhedernes adfærd. Det sker via

mulighed for at påvirke virksomhederne i en

afstemning på virksomhedernes generalfor-

retning, som vi mener er bæredygtig. Afstem-

samlinger. Det er et vigtigt redskab, som giver

ningen sker i samarbejde med analysevirk-

os mulighed for at signalere, hvad vi mener er

somheden ISS Governance.

Antal stemmeberettigede møder

1.037
Antal møder, hvor vi har stemt

98%
Forhold, hvor vi har stemt imod ledelsen
på mindst ét område

36%
USA
Danmark
Kina
Stemt for

Storbritannien

Undladt at stemme
Afstemningsstatistik

Stemt om aflønning
til ledelsen

Frankrig
Landefordeling

Canada

Stemme tilbageholdt

Japan

Stemt imod

Indien
Sverige
Cayman Islands
Andre markeder
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Aktivt ejerskab i praksis

BankInvest har et generelt forbud mod at in-

Det er BankInvets Komité for Ansvarlige

vestere i virksomheder involveret i produktion

Investeringer, der har beslutningskompeten-

af kontroversielle våben såsom klyngevåben,

ce til at ekskludere et selskab fra BankInvests

landminer, kemiske og biologiske våben samt i

investeringsunivers, hvilket typisk indstilles på

selskaber, hvor mere end 25% af omsætningen

baggrund af en analyse fra chefen for ansvarli-

stammer fra kulminedrift.

ge investeringer.

Hvis en virksomhed bryder med internatio-

Sammen med analysevirksomheden Sustaina-

nale normer og ikke udviser velvilje til at tage

lytics holder komitéen øje med, at de virksom-

ansvar og ændre adfærd, kan den også blive

heder, vi investerer i, lever op til vores krav om

ekskluderet.

ansvarlighed.

Kulselskaber

Kontroversielle
våben

Normbaseret
screening

99

32

12

virksomheder ekskluderet,

virksomheder ekskluderet,

virksomheder ekskluderet,

hvor mere end 25% af

der producerer

da de overtræder Global

omsætningen stammer fra

kontroversielle våben

Compact og ikke reagerer

kulminedrift.

samt atomvåben uden for

på dialog.

ikke-spredningsaftalen.
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Viden og uddannelse

Medarbejderne er vores
vigtigste ressource

I BankInvest er medarbejderne vores
vigtigste ressource. Deres viden og uddannelse har en direkte indflydelse på
BankInvests forretningsmæssige mål.
Muligheden for at sikre adgang til
kvalitetsuddannelse og løbende læring
ligger os derfor naturligt på sinde og er
et af fokusområderne i vores CSR politik. I BankInvest ønsker vi at støtte
og engagere os i initiativer, der bakker
op om og udbreder viden og læring.

Vores løfte
• Videreudvikling af medarbejdernes kompetencer i form af uddannelse, kurser og
faglige arrangementer.

• Løbende engagere medarbejderne i
faglige og sociale aktiviteter, som har
til formål at udbrede viden og læring til
omverdenen.

Hvad gør vi konkret? Eksempler
Videreuddannelse af

Digital e-learning i samarbejde

Gavedonations-ordning til

medarbejdere.

med Finanssektorens

organisationer med fokus på

Uddannelsescenter.

udsatte børn og unges

Support af CBS'
Undervisning af skoleelever i

omhandlende bæredygtige

"Pengeugen".

investeringer.

12

skolegang.

bestyrelsesuddannelse

Corporate Social Responsibility

Viden og uddannelse

Svanemærket - et godt redskab
Disclosure-forordning, taksonomi og integrati-

Ro i maven

on af ESG (miljø, sociale forhold og ledelse).

Når Susanne Clausen går på arbejde, tager
hun sin læring fra BankInvests e-learningsfor-

Det lyder kompliceret, men sådan behøver det

løb med sig.

ikke at være. Det fortæller Susanne Clausen,
der er pensions- og investeringsrådgiver i
Lollands Bank. Hun er blevet fortrolig med
begreberne via BankInvests e-learningsforløb,

"Alene det, at BankInvest arbejder
med Svanemærket, bruger jeg som
et redskab."

som hun har gennemført for at få den nyeste
viden inden for bæredygtige investeringer.

"Her kan jeg fortælle kunderne, at vi tilbyder
investeringer, der er mærket med et logo, de

30 års erfaring

kender i forvejen. Det er altid godt at kunne re-

Susanne Clausen har mere end 30 års erfaring

ferere til noget, kunderne i forvejen forbinder

i bankverdenen og en bred forståelse for mar-

med noget positivt,” siger Susanne Clausen.

kedets investeringsmuligheder. Men behovet
for at være klimabevidst og tænke bæredygtigt

I det hele taget mærker hun, at flere kunder

er forholdsvist nyt. Og ganske krævende:

– både private og erhvervskunder – ønsker at
være mere miljøbevidste i deres investeringer.

”Bæredygtige investeringer er kommet for

”Vi er ikke nået til det punkt, hvor kunderne

at blive. Det er spændende, men der er også

står i kø for at investere grønt, men jeg synes,

utrolig meget arbejde i det, da bæredygtighe-

det er fedt, at vi har fået nogle rammer og

den kommer oveni investeringsprocessen. Der

værktøjer, så vi kan give kunderne nogle

er mange forhold, man skal være opmærksom

'aha'-oplevelser.”

på, når man rådgiver kunderne om bæredygtige investeringer. Her gør BankInvest et kæmpe
stykke arbejde, som gør det nemmere for os
rådgivere at gå til det,” siger Susanne Clausen.

Bæredygtighed står øverst på den

Susanne Clausen på hjemmekontoret.

politiske dagsorden, og der har

Susanne Clausen, 52 år

været stor fokus på uddannelse
og kompetenceudvikling af
medarbejderne i finanssektoren.
I 2020 udviklede BankInvest i
samarbejde med Finanssektorens
Uddannelsescenter et
e-learningsforløb, som giver en
grundlæggende introduktion
til bæredygtige investeringer,
og hvordan ESG integreres i
investeringsrådgivningen.

• Bosat i Maribo på Lolland.
• Pensions- og investeringsrådgiver,
• Lollands Bank, Vordingborg-afdeling.
• Har været i Lollands Bank (tidl.
• Vordingborg Bank) siden 1998.
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Viden og uddannelse

”Jo mere jeg ved om ESG,
jo bedre”
Karateudøver, kite-surfer, spejder, cand.polit

Meget ”støj”

og CFA-analytiker. Jens Skriver, analytiker i

”Jeg tog uddannelsen for at få mere viden på

BankInvest, favner bredt. Og når den 40-årige

et område, der er nyt og fyldt med ”støj”. Jeg

far til to ikke spænder karatebæltet eller stæv-

er overbevist om, at den enkelte virksomheds

ner ud på surfbrættet, kan familien jævnligt

bæredygtige karakteristik bliver en stadigt

finde ham i gang med at nørde aktier i den

vigtigere parameter i den måde, vi værdian-

aktieklub, han har med fire gamle studiekam-

sætter en virksomhed. Jo mere jeg ved, jo

merater.

bedre bliver jeg forhåbentlig til at prisfastsætte
obligationer, så vi kan sammensætte nogle

For Jens Skriver er investeringer lidt af en

både bæredygtige og afkastdygtige porteføl-

passion, og den er ikke blevet mindre af den

jer,” siger Jens Skriver.

stigende interesse for ansvarlige og bæredygtige investeringer.

”Det er jo ikke gjort med bæredygtighed. Afkastet skal også være i orden.”

”ESG-påvirkning indgår altid i vores investeringsbeslutninger. I de seneste to år har vi set
en kraftig acceleration i, hvor højt virksomheder og investorer vægter ESG – og hvor meget
Jens Skriver ved Mont Blanc med datteren Sif.

virksomhederne straffes, når de ikke vægter
det.”

Jeg er privilegeret
”Personligt er jeg meget optaget af bæredygtighed og føler, det er privilegeret at arbejde
på et område med direkte mulighed for at
påvirke virksomheder til fx at udnytte råstoffer
bedre og nedbringe CO2,” siger Jens Skriver,
der har en særlig forkærlighed for grønne
obligationer:
”Her ved man præcis, hvad pengene går til, i
modsætning til almindelige virksomhedsobligationer, hvor provenuet går til driften generelt.”

• Bosat i Dragør.

Jens Skriver brugte i efteråret de nødvendi-

• Analytiker i BankInvest.

ge 100 timer samt en skriftlig eksamen på at

• Cand.polit og CFA.

erhverve Certificate in ESG Investing, der er
en udbygning på finansanalytiker-uddannelsen
CFA (Chartered Financial Analyst).
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Jens Korsgaard Skriver, 40 år

Corporate Social Responsibility

• Gift, to børn.

Lige muligheder

Lige muligheder for alle

I BankInvest arbejder vi med lige muligheder
for alle uanset alder, køn og baggrund.
BankInvest er en arbejdsplads med plads til
forskellighed. Vi mener, at forskellighed udvider vores horisont, inspirerer og medvirker til
at udvikle vores tilgang til de mange varierede
opgaver, der varetages i BankInvest.
BankInvest er en virksomhed i udvikling, og vi
ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med
plads til mennesker med forskellige baggrunde. I vores rekruttering har vi derfor også fokus
på kønsligestilling og mangfoldighed. Derudover har vi fokus på at have en aldersmæssig
og erfaringsmæssig bred repræsentation
blandt vores ansatte.

Vores løfte
• Medarbejdere skal uanset køn eller tilhørsforhold i samfundet opleve, at de har
samme muligheder for karrieremæssig
udvikling og lederstillinger.

• Andelen af kvindelige ledere ønskes øget
fra 27% til 35% inden 2023.

			

Corporate Social Responsibility

15

Lige muligheder

Akademiker og far til seks
CBS-lektor Mads Stenbo Nielsen, 46, tog sprinMads Stenbo sammen med 3 af børnene, Alberte,
Ludvig og Benedikte.

get fra en akademisk forskerverden til kapitalforvaltning. Med seks hjemmeboende børn
kræver det en forstående arbejdsgiver.
Porteføljemanager i BankInvest, lektor på
Copenhagen Business School og far til seks
hjemmeboende børn. Alt det jonglerer Mads
Stenbo Nielsen imellem.
I 2019 blev han spurgt, om han kendte nogen
med hans akademiske baggrund, der kunne
passe godt ind i BankInvests globale aktieteam.
Og det gjorde han - nemlig ham selv.
”Hvis jeg skulle prøve noget andet, var tiden

Mads Stenbo Nielsen, 46 år

måske inde,” fortæller han.

• Bosat i Ramløse, Gribskov Kommune.
Dog var han spændt på overgangen mellem
forskerverdenen og den private sektor.

• Porteføljemanager i BankInvest.

”Meget af det, vi laver i aktieteamet, tager

• Lektor på CBS, underviser i finansiering
• og statistik.

udgangspunkt i emner, jeg har beskæftiget mig

• Ph.D. i finansiering fra CBS.

med rent forskningsmæssigt. Nu er det bare i
en anvendelsesorienteret retning. Det er me-

• Seks børn og bonusbørn i alderen 0-18 år.

get tilfredsstillende.”
Nyt job og ny baby

Seks børn, en fyldt kalender og corona

2019 bød ikke kun på nyt job, men også nyhe-

Et halvt år efter sønnen Villums ankomst er

den om en lille ny. Tankerne gik på barslen,

Mads Stenbo Nielsens dagligdag præget af

og hvordan det skulle gå op både i forhold til

coronapandemien, som er alt andet end ”nor-

økonomi og samarbejdet med kollegaerne i

mal hverdag”.

BankInvest. Beslutningen var dog ikke svær.
Kontoret i Københavns Nordhavn er skiftet ud
”BankInvest har en god barselspolitik, så jeg

med hjemmekontor i Ramløse, og her har der

havde en idé om, at man nok ville være velvil-

også været opbakning at hente hos BankInvest.

lig, hvilket holdt stik.”
”Familie- og arbejdslivet går ikke altid op.
Det blev til 2,5 måneders barsel med sønnen

Men det gør det jo alligevel i sidste ende, fordi

Villum.

jeg har en meget forstående chef og et virkelig
spændende arbejde i BankInvest, som jeg er

”Det har været supergodt at have tid og ro til
familien og til at følge alle de ting, der sker
med vores søn, men også hans søskende.”
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utrolig glad for.”

Miljøinitiativer

Fornuft med omtanke
Vores løfte
I BankInvest har vi et ønske om at være
førende inden for ansvarlige investeringer. Vi

• Årlig opgørelse og overvågning af
BankInvests energi- og vandforbrug.

har derfor stort fokus på, hvordan selskaber,
som vi investerer i, håndterer miljø, sociale
forhold og selskabsledelse (ESG). Derudover

• Fokus på nedbringelse af CO2-udledning. Vi
køber CO2-kreditter svarende til

har vi naturligvis også fokus på, at vi som virk-

BankInvests scope 1 og 2 CO2e-udledning.

somhed selv handler ansvarligt.
Det er en af grundene til, at vi i 2020 fik kort-

• Nye firmabiler skal minimum være energiklasse A. Transport til fysiske møder i nær-

lagt vores CO2-forbrug af firmaet Scanenergi.

området skal fortrinsvis ske via el-baseret

Kortlægningen har medført et større fokus

transport, fx på BankInvest el-cykler.

på vores forbrug, og hvordan vi kan minimere
dette. Samtidig valgte BankInvest at investere i
grøn strøm fra danske vindmøller. Og selvom vi

• Ved indkøb af materiel- og serviceydelser
er bæredygtighed en væsentlig faktor i

i forvejen var kommet langt i at tænke på den

udvælgelsen.

bæredygtige omstilling, var CO2-kompensation
det næste naturlige skridt.

• Der er fokus på anvendelse af lokale og
økologiske råvarer i kantinen, hvor ambitionen er et bronzemærke inden 2023.

Vores klimabevis fra

Hvad gør vi konkret? Eksempler
BankInvests mål er at

Vi vil være 100% CO2-

Vi vil forsøge at afdække vores

nedbringe CO2-udledningen

kompenseret. Vi vil ude-

scope 3-udledning med henblik

med 70% i perioden 2019-2021.

lukkende bruge grøn strøm.

på reduktion, hvis det er muligt.

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Direkte udledninger fra

Indirekte udledninger fra købt

Øvrige indirekte udledninger,

virksomheden, fx forbrænding

energi, fx elektricitet.

fx forretningsrejser.

af benzin.
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Miljøinitiativer

Vandfilter redder liv
I 2020 besluttede BankInvests medarbejdere

Vandfiltret er med til at reducere luftforure-

at kompensere for BankInvests klimaaftryk

ningen forårsaget af træafbrændinger, som i

ved at støtte projektet ’Cleaner, Safer Water in

sidste ende bruges til at koge det ubehandlede

Cambodia’.

vand. Forbruget af brændstof i den enkelte
husholdning nedsættes. Cambodias skove

I Cambodia er der store udfordringer med

skånes. Men også kvinder og børn sparer tid

ubehandlet vand og dårlig hygiejne, hvilket

på den langstrakte proces, det er at rense det

årligt fører til 10 millioner tilfælde af diarré og

ubehandlede vand.

10.000 dødsfald, som går hårdest ud over børn.
Tiltaget hjælper Cambodias befolkning til at
Ved at støtte projektet har BankInvest sørget

hjælpe sig selv. Ud over lettere adgang til rent

for at bidrage til keramiske vandfiltre, der kan

drikkevand, er luftforureningen reduceret,

rense det ubehandlede vand. Filtrene er ud-

dele af skovene skånet, og der er også skabt

viklet af virksomheden HydroLogic Purification

arbejdspladser i produktionen og distributio-

Systems, som har formået at nå ud til næsten

nen af filtrene.

to millioner mennesker i Cambodia.
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Nøgletal

ESG-nøgletal
Nøgletal for BankInvest-koncernen
Miljø

Enhed

2020

2019

CO2e scope 1

Tons

27

28

CO2e scope 2

Tons

37

113

Energiforbrug

GJ

1.564

2.895

Vedvarende energiandel

%

84,1

18,8

Vandforbrug

m3

1.054

1.281

Fuldtidsarbejdsstyrke

FTE

111

106

Kønsdiversitet

%

26,7

24,8

Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag

%

27,3

25,0

Medarbejderomsætningshastighed

%

10,4

14,9

Sygefravær

FTE / dage

2,5

N/A

Bestyrelsens kønsdiversitet

%

12,5

12,5

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

%

92,2

85,7

Lønforskel mellem CEO og medarbejdere

Gange

4,4

4,4

Social

Ledelse

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

Virksomhedernes scope 1 og scope 2-udled-

ringer markedsført under BankInvest-navnet.

ninger er inkluderet.

CO2e scope 1 og 2

Enhed

2020

2019

Tons/mio. USD inv.

51,8

78,8

Tons

374.699

412.654

Tons/mio. USD inv.

72,6

79,1

Tons

484.808

456.329

Aktier
CO2-aftryk
Samlet CO2-udledning
Obligationer
CO2 -aftryk
Samlet CO2-udledning
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Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som generel information og 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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