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Spar Nords puljer, som benyttes til pension- og børneopsparinger, spiller en betydelig rolle, 
når det kommer til investeringer i bl.a. danske aktieselskaber. Derfor har vi også et ansvar for 
at sikre, at puljernes investeringer er ansvarlige, når det kommer til miljø- og klimabelastning, 
sociale forhold og god selskabsskik (de såkaldte ESG-forhold). Som kunde i puljerne, er du 
derfor med til at fremme fokus på bæredygtighed på de finansielle markeder og i samfundet 
generelt.

I de kommende år forventer vi en stigende interesse for at investere ansvarligt, og 
derfor stiller vi det også som krav både i vores egen investeringspraksis og hos mulige 
samarbejdspartnere. For at vi kan lykkes med det, er det afgørende, at vi selv og vores 
samarbejdspartnere efterlever nogle internationale standarder i investeringsprocessen for 
derigennem at fremme fokus på bæredygtighed hos selskaber og lande.

Aktiv involvering i investeringen

Det indebærer at udøve aktivt ejerskab overfor de danske selskaber, hvor puljerne udgør en 
betydende investering. Her går vi i dialog med de pågældende selskaber, og i de tilfælde, 
hvor der foretages gentagne brud på eksempelvis internationale normer og konventioner 
samt ESG-forhold – altså manglende hensyn til miljø/klima, sociale forhold og god 
selskabsskik – vil en udelukkelse fra bankens investeringsunivers kunne komme på tale.

I samarbejde med en ekstern partner arbejder vi i øjeblikket på en løsning, der også skal gøre 
det muligt for os at udøve aktivt ejerskab overfor internationale selskaber.

En ansvarlig placering 
af din opsparing
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Opbakning til FN’s principper

I januar 2020 tilsluttede vi os desuden FN’s principper for ansvarlig investering, og det 
indebærer, at vi fremover forpligter os til at have fokus på ESG-forholdene i vores analyse og 
beslutningsproces ved investeringer. Hensyn til miljø- og klimabelastning, sociale forhold og 
god selskabsskik er derfor et centralt element i Spare Nord investeringspolitik.

Samtidig betyder det, at vi indtager en mere aktiv rolle som investor og løbende arbejder 
på at afdække ESG-forholdene i de enkelte selskaber, ligesom vi arbejder for accept og 
implementering af principperne i den finansielle sektor iøvrigt.

Flotte resultater forpuljerne

I det forgangne år har vi gennemført en undersøgelse af ESG-forholdene samt overholdelsen 
af internationale normer og konventioner i de selskaber, der indgår i pensionspuljernes 
investeringer, samt bankens øvrige investeringsprodukter. Resultatet viser, at vi allerede i stor 
udstrækning er lykkedes med at inddrage de forskellige hensyn.

Her kan bl.a. nævnes, at porteføljen af danske aktier er toprangeret, og at porteføljen 
af globale aktier f.eks. kun har det halve udledning af CO2  målt i forhold til et vægtet 
gennemsnit af verdensmarkedet. Overordnet set har Spar Nords pensionspuljer derfor en høj 
bæredygtighedsrating. Kun et selskab viste sig ikke-egnet for investering og blev solgt fra, 
mens vi holder løbende opsyn med fire øvrigeselskaber.

Fremtidens investor er ansvarlig

I arbejdet med at sikre ansvarlige investeringer har vi ikke til hensigt at udelukke specifikke 
brancher eller sektorer fra puljernes investeringsunivers, med få undtagelser. Vi har derimod 
mere fokus på effekten af dialog og involvering. Puljerne vil derfor fremadrettet have et 
naturligt fokus på selskabernes evne til at tænke og handle bæredygtigt.

Udover de samfundsmæssige fordele, tror vi på, at ansvarlige investeringer vil vinde stadig 
større indpas hos danskerne, og det vil på sigt både øge efterspørgslen efter bæredygtige 
selskaber samt nedbringe de miljømæssige risici ved investeringerne, begge dele til gavn for 
dit afkast.


