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Storebrand Fondene
I Storebrand Fondene har vi et klart ønske om at våre
fond skal være lette å forstå, gi verdi for pengene og være
bærekraftige. Samtidig skal de være effektive byggeklosser i
ulike pensjonsløsninger og andre spareprodukter. Storebrand
Fondene er en del av Storebrand Asset Management, et
norskregistrert forvaltningsselskap. Selskapets fondsvirksomhet
inkluderer også Delphi Fondene, SKAGEN Fondene, og SPP
Fonder AB – sistnevnte lokalisert i Stockholm.

Storebrand Fondene

Tall 2020

Historik

Hva mener vi med bærekraftige fond?

2020
Konsernet er igjen en del av
en prestisjetunge Dow Jones
Sustainability Index.

2019
Inngår i NetZero Asset Owner
Alliance.

2018
Founding Signatories of the
Tobacco Free Finance Pledge.
Integrerer FNs bærekraftsmål i
vår bærekraftsanalyse.

2017
Green Bond Principles.

2015
PRI Montréal Pledge.
Vi forplikter oss å måle og
rapportere Co2 i våre
aksje investeringer.
2012
Ny bærekraftsanalyse lanseres i
konsernet.

2009
Storebrand tar over forvaltningen av SPP Fonder og
innfører bærekraftskriterier,
bortsett fra på indeksfondene.

Historisk avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader
ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av
kursfall.

2016
PDC, Portfolio Decarbonization Coalition, vi påtar oss å
minimere klimapåvirkningene
i våre investeringer Vi lanserer
fossilfrie, indeksnære fond

Storebrand Trippel Smart
(nå Storebrand Global Solutions)
lanseres. Fondet velger ut de
beste selskapene i henhold til
vår bærekraftsanalyse.

Hva mener vi med bærekraftige fond?
Bærekraftige fond handler om å investere i fremtidsrettede selskaper med sunne verdier, som forstår og integrerer de globale
bærekraftsutfordringene i virksomheten deres. Disse fondene
integrerer bærekraft fra et miljømessig, sosialt og selskapsledelsesperspektiv og unngår å investere i selskaper som er uforenlige med internasjonale standarder. og konvensjoner - eller er
aktive i visse bransjer eller aktivitetsområder som anses å ha
store iboende utfordringer når det gjelder bærekraft.

2011
Alle indeksfondene følger
konsernets bærekraftkriterier
og blir indeksnære.

2008
Bærekraftsrapporten integreres
helt med årsrapporten.

2007
Storebrand kjøper
SPP/SPP Fonder.
2006
En av initiativtagerne og
founding signatories til UNPRI.
2002
Storebrand støtter CDP
(tidligere Carbon
Disclosure Project)..
2000
Storebrand aktiv medlem i FN
Global Compact

100 %
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Alle Storebrands fond investerer
etter Storebrands prinsipper for
bærekraftige investeringer.

I 2020 lanserte Storebrand
Fondene 7 nye fond.

179 mrd

69 mrd

Storebrand Fondene forvalter
44 verdipapirfond med et totalt
forvaltingskapital på 179 milliarder kroner.

69,2 milliarder kroner av vår
forvaltingskapital er plassert i
fossilfrie fond

Verdensledende i finansbransjen
Storebrand er rangert som nummer to
innenfor finans og nummer en i kategorien forsikring, på indeksen Global 100.
Dette er finansmagasinet Corporate
Knights’ årlige rangering av de 100 mest
bærekraftige selskapene i verden.

1999
Konsernet gir ut første
bærekraftsrapport.
1995
UNEP Finance Initative FNs
miljøprogramsavdelning for
finanssektorn.
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Slik skaper vi bærekraftig verdi
Storebrand Fondene er en av merkevarene til Storebrand Asset Management.
Som er Norges største private kapitalforvalter, er vår ambisjon er å være ledende
innen bærekraftige investeringer. Vi er nemlig overbevist om at selskaper med
sunne verdier - som har integrert bærekraft i virksomheten - skaper gode forhold
for å generere god avkastning over tid.

Vi investerer også mer i selskaper vi kaller
løsningsselskaper, altså selskaper som
forstår og integrerer de globale bærekraftsutfordringer i sin virksomhet. I den
andre enden av spekteret utelukker vi
selskaper som bryter med internasjonale
normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Samtidig, og kanskje fremfor alt, jobber vi
aktivt for å påvirke selskapene i en bærekraftig retning. Dette gjør vi individuelt
eller sammen med andre kapitalforvaltere og organisasjoner. I denne rapporten
forteller vi hvordan dette arbeidet gjøres
i praksis.
Møt våre to bærekraftsteam
Storebrands bærekraftsteam ble etablert
i 1995. Siden slutten av 2019 har teamet
blitt delt inn i et «Solutions-team»» og
et «Risiko- og eierstyringsteam». Begge
teamene jobber fullt integrert i kapital-

forvaltningen for alle aktivaklasser, og
bistår forvalterteamene med kunnskap
og perspektiver som skaper bedre
forutsetninger for å ta langsiktige kloke
investeringsbeslutninger.

sasjoner. Analytikerne er spesialister på
sine respektive områder – for eksempel
internasjonal rett og menneskerettigheter, korrupsjon og økonomisk kriminalitet,
samt miljø- og klimaspørsmål.

Risiko- og eierskapsteamets primære
oppgave og ansvar, er å gjennomføre og
kontinuerlig utvikle vår bærekraftsanalyse. Dette gjøres gjennom oppdatering
av vår bærekraftige vurdering og gjennom våre eksklusjonskriterier, men også
gjennom å påvirke igjennom dialog med
selskaper samt beregning og rapportering av visse nøkkeltall – som for eksempel CO2-fotavtrykk for våre investeringer.
Det er også teamets oppgave å overvåke
kontroversielle hendelser og ekskludere
selskap som bryter mot normene- og/
eller produktbaserte ekskluderingskriterier. Analytikerne har også omfattende
kontakt med kunder og deltar i dialog
med myndighetene og ideelle organi-

Solutions-teamet er ansvarlig for å identifisere og analysere løsningsselskaper
og forvaltningen av fondene Storebrand
Global Solutions og Storebrand Fornybar
Energi. Solutions-teamet har utviklet og
utvidet det vi kaller løsningsselskaper, og
utarbeider nå et bibliotek med løsningsselskaper som er tilgjengelige for alle våre
forvaltere. Løsningsselskapene kan deles
inn i «pure players», som utelukkende fokuserer på å løse bærekraftsutfordringer,
eller større konglomerater der en del av
virksomheten bidrar til å løse bærekraftsutfordringer og der øvrig virksomhet er
«neutral» ut ifra et bærekraftperspektiv.

Vår visjon
Vår visjon er å være ledende innen bærekraftige investeringer. Vi skal skape god risikojustert
avkastning for våre kunder uten at det går på bekostning av kommende generasjoners evne til
å dekke sine egne behov. Dette vil vi oppnå gjennom å drive utviklingen i bærekraftig kapitalforvaltning, påvirke selskapene vi investerer i og omdirigere kapitalstrømmene mot selskaper
som har eller leter etter løsninger på bærekraftsutfordringer verden står overfor.
Vi tror ikke det er en motsetning mellom avkastning og bærekraft. Tvert imot så er vi sikre på at
det er de selskapene som tilpasser og driver virksomheten sin på en bærekraftig og ansvarlig
måte, som vil lykkes best. Dels på grunn av investorers etterspørsel etter bærekraftige produkter og dels på grunn av de politiske og regulatoriske kravene som stilles til selskaper i dag og i
fremtiden. Men fremfor alt fordi bærekraftige selskaper er gjennomtenkte selskaper, ressurseffektive selskaper og innovative selskaper.
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Å presse på gjennom samarbeid og
mening
Vårt bærekraftsarbeid har utviklet seg
betydelig de siste 25 årene, og det ligger
i sakens natur når vi ønsker å ligge i
forkant. Vi arbeider kontinuerlig med å
utvikle våre metoder og vårt bærekraftstilbud for å drive utviklingen og opinionen
fremover.
Vi var for eksempel en av initiativtakerne
til FNs miljøprograms finansinitiativ (UNEP
FI) da det ble startet, og var blant de
første som undertegnet FNs prinsipper
for ansvarlige investeringer (UNPRI) – og
vi fortsetter å påvirke gjennom internasjonalt samarbeid.

Storebrand Fondene

Men vi har heller ikke på noe vis mistet
vår iver etter å drive arbeide og utvikling
fremover. Storebrand Fondene og Storebrand Asset Management vil fortsatt
være en ledende og inspirerende aktør
innen bærekraftig kapitalforvaltning ved
å kontinuerlig utvikle tilbudet vårt. Et
eksempel er de fossilfrie fondene våre. Vi
begynte å fase ut kull allerede i 2013, og
to år senere skapte vi vårt første fossilfrie
fond. Deretter ble det lansert en rekke
fossilfrie fond.
Våre kunder og fond
Vi er glade og stolte over at så mange
mennesker har valgt å spare bærekraftig
hos oss, ettersom alle våre fond integrerer bærekraft fra et miljø-, sosial- og
selskapsstyringsperspektiv og unngår å
investere i selskaper som på grunn av selskapets virksomhet ikke er i samsvar med
internasjonale normer og konvensjoner,
eller er virksomme i visse bransjer eller
forretningsområder som anses å ha store
utfordringer når det gjelder bærekraft. I
dag sparer cirka 700 000 privatpersoner
i fondene våre, og antallet institusjonelle investorer vokser. Kundebasen vår
består av alt fra privatpersoner til andre
kapitalforvaltere, forsikringsselskaper,
pensjonskasser, stiftelser, kommuner,
fylkeskommuner, universiteter, ideelle
organisasjoner, institusjoner og konserns
livsforsikringsselskap. Våre kunders
investeringer hjelper oss med å påvirke
og fortsette vårt oppdrag – å generere en
god avkastning på en bærekraftig måte
Vi ønsker å kunne tilby våre kunder og
investorer et bredt spekter av fond der

det er både lavrisikoalternativer og aktive
aksjefond. Et bredt spekter av fond gjør
det mulig for kundene å finne det riktige
alternativet – enten det handler om
kortsiktige investeringer eller sparing til
pensjon. Vi vil at det skal være enkelt og
tydelig hva vi tilbyr. Fondssparing bør
hverken være komplisert eller dyrt, og
derfor jobber vi for effektiv forvaltning
der kunden forstår hvordan vi investerer
– og hva vi investerer i.
Storebrands fondstilbud dekker alt fra
aktive- og indeksnære aksjefond, til aktive
rentefond og faktorfond. Våre 44 verdipapirfond forvalter totalt 179 milliarder
kroner.

Nøkkelord
Enkle og tydelige fond
Våre fond skal være enkle og transparente.
Fondene må ha en klar strategi og et
klart mandat, slik at de er enkle for
investorene å bruke.
Verdi for pengene
Vi leverer et helhetlig utvalg av fond
innenfor kategoriene aktivt forvaltede
fond, faktorfond og indeksnære fond.
Vårt overordnede mål er å gi god
avkastning til rett pris.
Bærekraft

179 mrd
Våre 44 verdipapirfond forvalter totalt
179 milliarder kroner.

Bærekraft har vært en sentral og
integrert del av kapitalforvaltningen vår
siden 1995, for å skape langsiktig verdi
for våre kunder.

Våre styrende prinsipper
Storebrand-konsernet har signert og lenge fulgt FNs prinsipper for ansvarlig virksomhet,
Global Compact samt FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (UNPRI). Rammeverkene
danner grunnlaget for hvordan konsernet utfører arbeidet sitt. Konsernet støtter også FNs
menneskerettighetskonvensjoner, FNs miljøkonvensjoner,
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILOs) og FNs konvensjon mot korrupsjon. Storebrand har også undertegnet FNs bærekraftsprinsipper (PSI), Montreal-løftet, Tobacco Free
Finance Pledge (TFPP) og samarbeider med CDP (Carbon Disclosure Project) og flere andre
organisasjoner.
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Verden trenger ikke en omstart
– vi trenger en bedre utvikling!
Vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av Covid-19, men en ting er
sikkert - pandemien kommer til å ha forandret verden fundamentalt.

Det er fortsatt store utfordringer mange
står midt oppe i, men nå som vaksinasjonen likefult har begynt på alle kontinenter, både kan vi og bør vi rette blikket
fremover. Flere snakker om den «store
omstarten». Men trenger vi virkelig å
starte på nytt? Jeg vil heller at vi snakker
om en bedre utvikling, der lærdommene
fra pandemien har mulighet til å forme en
mer bærekraftig økonomisk utvikling og
fremtid for alle.

Det er kritisk å omdirigere
kapitalstrømmer
Klimaendringene akselererer raskere enn
innsatsen for å løse dem. Finanssektoren
må derfor ta et ansvar og bidra til å omdirigere kapitalstrømmer fra virksomheter
som tar oss lenger fra målet, til selskaper
som har innovative løsninger for å bekjempe klimaendringer.

Hos Storebrand har vi jobbet med å
integrere bærekraft i vår forvaltning i mer
enn 25 år, og det har aldri før vært så
tydelig at bærekraftige investeringer er så
riktig både for å skape en god risikojustert
avkastning og best langsiktig verdiskaping
i samfunnet.

Som en global investor må vi presse på
for positive endringer og for å nå FNs
bærekraftsmål, men vi kan ikke gjøre dette
alene. Vi ser selskaper i økende grad sette
klare ambisjoner, og at myndigheter i
økende grad setter gode rammebetingelser som gjør det mer lønnsomt å være
bærekraftig og mer krevende å ikke være
det.

Pandemien har vist hvordan en global
krise kan endre spillereglene for verdens
selskaper og både skape nye utfordringer
og ikke minst også nye muligheter. Det
at vi har hatt en radikal digital forflytning
kommer både til å sette varige spor, men
understreker også næringslivets og vår
evne til å tilpasse oss. Det har også blitt
tydelig for oss hvor viktig den sosiale interaksjonen vi har på jobb er for de fleste
av oss.

I Storebrand har vi alltid hatt en ambisjon
om å være ledende innen bærekraftig kapitalforvaltning. Denne ambisjonen er mer
relevant nå enn noensinne. For noen år
siden tok vi skrittet utenfor hjemmemarkedene våre i Norge og Sverige, og utvidet
samtidig tilbudet av bærekraftige løsninger
for alle kunder. Vi er overbevist om at vi
fyller en viktig rolle som en utfordrer og
leder innen bærekraft i de nordiske og
europeiske markedene.

Verden ligger etter med arbeidet med å
nå bærekraftsmålene, men jeg tenker at
pandemien har hjulpet oss i å ta innover
oss alvoret når noe rammer oss globalt,
og vist oss hva vi kan løse sammen. Det
er når myndigheter, selskaper, investorer
og vi som enkeltindivider trekker i samme
retning, at vi kan få til en nødvendig
forandring.

På kapitalmarkedsdagen i desember løftet
vi frem ambisjonen om å være et «Nordic
Powerhouse» innen kapitalforvaltning.
Vi ønsker å kunne bidra med å sette en
agenda fremover. Vi skal hjelpe kundene
våre med robuste og bærekraftige løsninger innen kapitalforvaltning. Vi vil dele vår
erfaring og kunnskap med både kunder og
konkurrenter som kan bidra til at vi lykkes
med å omdirigere kapitalstrømmene. Som
en ledende nordisk kapitalforvalter har vi
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en klar ambisjon. Et «powerhouse» genererer mer energi enn det forbruker, og vår
ambisjon er at både ansatte og kunder
skal føle dette.
Ikke lenger alene
Tilbake i 1995 var vi en merkelig fugl som
hele tiden måtte forklare verdien av bærekraft. I dag er vi ikke lenger alene, og nå er
det få som tviler på at det er lurt å integrere bærekraft i forvaltningen. Vi har bedre
tilgang til informasjon nå enn vi hadde
da, noe som bidrar til at vi kan analysere
bedre og ta smartere beslutninger. Innovasjonskraften er sterkere, og vi er i bedre
stand til å skalere opp arbeidet vårt. Det er
også mye lettere å finne spisskompetanse
nå enn det var den gang. Det bruker vi
selvsagt til å skape større kundeverdier og
oppnå mer. Det er viktig for oss å arbeide
med alle områdene innen E, S og G og i
mange tilfeller henger de godt sammen.
Arbeidet vårt har også utviklet seg over
tid, og vi har økt bevisstheten om virksomheten vår langt utenfor Norden. Vi inngår
også i flere strategiske internasjonale
allianser og investorpartnerskap. «Partnership is the new leadership» – det er når
vi jobber med andre investorer, selskaper
og myndigheter at vi kan få til de virkelige
endringene.
To eksempler på Storebrands lederskap
er den nye klimastrategien vår, med
kriterier for lobbyvirksomhet og arbeid
mot avskoging i Brasil. Et annet eksempel
er vårt arbeid i arbeidsgruppen som har
forberedt TNFD (Task force for nature
related financial disclosure) som skal
hjelpe selskaper med et rammeverk for
å rapportere på deres påvirkning på og
avhengighet av naturressurser.

Eiere i 4 200 norske og globale selskaper
I løpet av året har vi fortsatt å jobbe med
vår metode for bærekraftige investeringer.
Vi inkluderer og ekskluderer – og som aktive eiere påvirker vi selskapene vi investerer i. I denne rapporten vil vi fortelle deg
hvordan det gjøres, og du vil møte noen
av våre forvaltere som vil fortelle deg om
hvordan arbeidet gjøres i praksis.
Vi eier i dag rundt 4 200 selskaper i Norge
og globalt, og vi tar en aktiv rolle når vi ser

Jan Erik Saugestad,
Adm Direktør
Storebrand Asset Management

at det kan utgjøre en forskjell. Vi har direkte dialoger med selskapene selv, men også
i samarbeid med andre aktører og organisasjoner, for å drive bærekraftig utvikling
der våre kunders kapital er investert.
For å oppnå et sterkt grønt skifte kan vi
ikke bare å bruke bærekraft på noen få
spesialfond, så derfor tar vi ansvar og
integrerer bærekraft på hele vår forvaltningskapital. Vi er opptatt av både hva vi
gjør, men ikke minst hva vi oppnår med
vårt eierskap.

Samspill gir kraft
Det har vært en utfordrende tid, men også
mange lærdommer å hente. Det er skremmende hvordan en global krise påvirker
oss på mange plan, men samtidig er det
oppløftende hvor mye vi kan løse når vi
bare vil og samles rundt et mål. Vi i Storebrand vil møte de globale utfordringene
sammen med dere, og skape verdi utover
avkastningen for alle.

Storebrand Fondene

VÅRE OMGIVELSER:

Europas nye grønne bølge
– slik påvirkes finansbransjen
EU har forpliktet seg til å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Det vil kreve
en fullstendig transformasjon av det europeiske samfunnet og økonomien
– og det endrer spillebrettet for oss som fondsselskap.

I kjølvannet av klimatoppmøtet i Paris
i 2015 skyller nå en grønn bølge over
Europa. Da EU undertegnet Parisavtalen
og FNs agenda 2030, forpliktet de seg til å
arbeide for en mer bærekraftig økonomi
og en mer balansert samfunnsutvikling.
Agenda 2030 utgjør derfor også kjernen i
EUs kapitalmarkedsunion.
I dag ser vi allerede tydelig hvordan
klimaendringene har blitt en trussel mot
finansiell stabilitet. Effektene har blant
annet ført til flom, tørke og mer ekstreme
værhendelser, hvilket får og har fått store
økonomiske konsekvenser. Dersom vi
fortsetter å vende et blindt øye til global
oppvarming, er det en risiko for at mange
av dagens investeringer vil falle i verdi, og
i verste fall tape verdien helt. Dersom EUs
finanssektor derimot lykkes i sitt mål om
å kanalisere mer kapital til bærekraftige
investeringer, har regionen potensial til å
bli verdensledende på dette området. Økt

finansiering til bærekraftige investeringer
kan også ha positive effekter for den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet.
Bærekraft i alt vi gjør
For å promotere denne utviklingen og
gjøre forventningene tydelige for investorene har EU utviklet en handlingsplan for
et bærekraftig finansmarked innen unionen. Handlingsplanen kalles «EU Action
Plan on Financing Sustainable Growth».
Det tar sikte på å:
1. Styre kapitalstrømmen i retning mot
en mer bærekraftig økonomi.
2. Gjøre bærekraft til en selvfølgelig faktor
ved risikohåndtering.
3. Oppmuntre til åpenhet, innsyn og
langsiktige investeringer.
Et bærekraftig finansmarked er også en
del av EUs overordnede plan, EU Green

Deal. Det er en vekststrategi for Europa
der sektorer som industri, landbruk, transport og energi skal omstille seg – gjennom
egne handlingsplaner og ved hjelp av
store offentlige satsninger fra EU. Målet er
å leve opp til Parisavtalen, det vi si at den
globale temperaturøkningen holdes godt
under 2 grader og at vi arbeider for at den
skal stoppe ved 1,5 grader. Tiltakene i EUs
handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst skaper forutsetninger for at
private kapital- og finansmarkeder skal
kunne bidra til disse målene.
Hva innebærer det for oss som
fondsselskap?
Det første som skjer innenfor rammen
av handlingsplanen er at kravene til
åpenhet om aktørene i finansmarkedene
i bærekraftsarbeidet økes betydelig. Vi
må forklare hvordan bærekraftsrisiko er
integrert i både investeringsbeslutninger
og rådgivning, samt hvordan vi håndterer
risikoen for at investeringene våre påvirker

Agenda 2030 og Parisavtalen
FNs Globale bærekraftsmål og Agenda 2030
er den mest ambisiøse avtalen for bærekraftig
utvikling som verdens ledere noensinne har
vedtatt for en økonomisk, sosialt og miljømessig
bærekraftig utvikling.

dighet i verden. For å nå disse målene kreves
det et samarbeid mellom myndigheter, privat
sektor, sivilsamfunnet og innbyggerne. Her har
næringslivet en avgjørende rolle å spille for å
oppfylle de globale målene.

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon med 17 globale mål og
169 delmål for å oppnå langsiktig bærekraftig
utvikling – utrydde ekstrem fattigdom, stanse
klimaendringer og redusere ulikhet og urettfer-

FNs handelsorgan anslår at det er behov for
investeringer på 5-7 milliarder USD i året frem
til 2030 for å realisere forpliktelsene og målene.
Det krever finansiering, og å kunne møte finansieringsbehovene er avgjørende for å lykkes.
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Parisavtalen 2015, som ble inngått samme år
som de globale bærekraftsmålene, er en historisk
og juridisk bindende klimaavtale som skal drive
klimaendringene og skape en bærekraftig fremtid
der land blant annet forplikter seg til å holde den
globale temperaturstigningen godt under 2 grader
og helst holde deg på 1, 5 grader. Å omstille til en
lav-karbon og energieffektiv økonomi er avgjørende og her har vi som fondsselskap en tydelig rolle
å spille ved å omdirigere kapital til investeringer
med et lavere karbonavtrykk.

Storebrand Fondene

bærekraftsfaktorene i omverdenen negativt. Dette reguleres i den såkalte opplysningsforordningen (Sustainable Finance
Disclosure Regulation, forkortet SFDR),
som skal gjennomføres i mars 2021.
Deretter, ved årsskiftet 2021/2022 trer
EUs klassifiseringssystem for bærekraftige
aktiviteter, kalt taksonomiforordningen,
i kraft. Mens opplysningsforordningen
fokuserer på bærekraft i vid forstand, er
taksonomien i utgangspunktet helt fokusert på klimaet.
Taksonomien kan forklares som en liste
som definerer miljømessig bærekraftige
aktiviteter, samt hvilke «nivåer» i ulike aktiviteter som bør betraktes som bærekraftige. Når regelverket trer i kraft, betyr det at
aktørene i finansmarkedene må ta høyde
for hvor stor andel av investeringene i for
eksempel et fond som oppfyller kravene i
taksonomien.
Biler og stål
En miljømessig bærekraftig aktivitet kan
for eksempel være å produsere biler som
ikke slipper ut noe CO2, og taksonomien
skal sette grenser for hvilke CO2-utslipp
(om noen) som kan anses som bærekraftige. Samtidig bør ikke produksjonen
alvorlig påvirke noe annet miljømål, som
å ha negative effekter på det biologiske
mangfoldet, og ikke bryte menneskerettighetene eller ha andre alvorlige negative
konsekvenser for sosial bærekraft.

minst 90 prosent resirkulert skrapmetall
brukes i produksjonen. Hvor stor andel av
stålselskapets inntekter som kommer fra
denne typen grønt stål, påvirker hvor mye
av investeringen vår som vil bli klassifisert
som grønn.
Grønne obligasjoner påvirkes også
Taksonomien handler ikke bare om beholdninger i ulike selskaper. Når vi låner ut
penger gjennom obligasjoner, klassifiserer
taksonomien hvilke investeringer og tiltak
låntakeren kan bruke pengene til for at
de skal regnes som grønne. Et eksempel
er en energibesparende renovering av en
eksisterende bygning. Renoveringen må gi
en energibesparelse på minst 30 prosent
for at tiltaket skal klassifiseres som grønt
– selvfølgelig under forutsetning av at det
ikke skader noe annet miljømål.
Taksonomien klassifiserer derfor ikke hele
selskaper som bærekraftige eller ikke
bærekraftige. I stedet er det dets aktiviteter og virksomheter som måles, ettersom
det samme selskapet kan ha hundrevis
av økonomiske aktiviteter av ulik grad av
bærekraft. Formålet med taksonomien er
blant annet å sikre at finanssektoren får
felles retningslinjer for hvilke investeringer
som skal kalles grønne.

Som investorer må vi vite
hvor stor andel av selskapets
totale inntekter som kommer
fra bærekraftig virksomhet.

Hva inkluderer taksonomien?
EU-kommisjonen har gått ut ifra de
næringene som til sammen står for cirka
95 prosent av de globale utslippene – og
basert på dem, sammen med bransjeeksperter, identifisert virksomheter i
næringene som bidrar til å minske klimapåvirkningen. Næringene som omfattes av
taksonomien i starten er skogbruk, jordbruk, industri, elektrisitet og kraftforsyning,
vann, kloakk, avfall og utbedring, transport
og lagring, IT og telekom, bygging, eiendom, finans og forsikring, samt forskning
og utvikling.
På en måte endrer taksonomien spillebrettet for det finansnæringen og investorene tidligere har ansett som bærekraftige. Men det er ikke selve synet på hva som
er bærekraftig som endres, men heller
hvordan vi måler det. Taksonomien er et

Hvor godt en bedrift opptrer i tråd med
taksonomien vil beregnes ut ifra hvor stor
del av omsetningen som kommer fra ulike
deler av virksomheten. Som investorer
trenger vi å vite hvor stor andel av selskapets totale inntekter som kommer fra
bærekraftig virksomhet. En bilprodusent
som har en omsetning på 10 prosent som
kommer fra salg av elbiler og 90 prosent
fra salg av biler for fossilt brensel med
høye utslipp, vil derfor ha en taksonomikompatibel andel på 10 prosent. Følgelig vil bare 10 prosent av en investering i et
slikt selskap klassifiseres som miljømessig
bærekraftig i tråd med taksonomien.
Et annet eksempel er stålindustrien, som
i seg selv bidrar til svært høye CO2-utslipp. Stålproduksjon kan klassifiseres
som grønn i henhold til taksonomien hvis
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rammeverk som hjelper investorer å definere bærekraftige investeringer med et
slags bevis på at det faktisk er bærekraftig.
Kriteriene for hva som skal klassifiseres
som grønt er ute til en endelig høring, og
taksonomien vil forhåpentligvis bli formelt
bekreftet i løpet av 2021.
En to-trinns taksonomi
For at en aktivitet skal anses som miljømessig bærekraftig må den betydelig bidra
positivt til minst ett av EUs seks miljømål
og samtidig ikke påvirke noe av det andre
vesentlig negativt. Å gi et betydelig bidrag
er definert som å nå grenseverdiene som
er utviklet. Samtidig må aktiviteten leve opp
til minimumskrav rundt sosiale aspekter.
Arbeidet med den nye taksonomien gjelder i dag to av de seks miljømålene EU har

definert. Neste skritt for EU er å definere
grenseverdier for økonomisk aktivitet
innenfor de resterende miljømålene. De
skal være klare og begynne å gjelde 1.
januar 2023.
I tillegg diskuteres en såkalt «brun»
taksonomi, det vil si en taksonomi som definerer hva som vesentlig skader noen av
miljømålene. Det er nemlig ikke slik at en
aktivitet blir sett på som uholdbar hvis den
ikke oppfyller kravene til den kommende
taksonomien – i stedet identifiserer den
virkelig bærekraftige aktiviteter.
Investorer må tenke nytt
Det nye regelverket signaliserer at det
pågår et generasjonsskifte og at bærekraftsspørsmål får ta mer plass i maktens

korridorer. Nå må investorer tenke på konsekvenser utenfor det vanlige økonomiske
rammeverket. Investeringsbeslutninger
kan ikke lenger baseres kun på økonomisk
verdiskaping, eller til og med på engangs
miljø- og klimatiltak. I stedet må investorer
revurdere og stoppe finansieringsaktiviteter
som ikke fremmer en langsiktig bærekraftig
verden.

Taksonomien er et rammeverk
som hjelper investorer å definere
bærekraftige investeringer.

EUs seks miljømål
gjelder:
1. Å redusere klimaendringene
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av
vann og marine ressurser
4. Omstilling til sirkulær økonomi
5. Å forhindre og kontrollere
forurensning
6. Beskyttelse og rekonstruksjon av
biologisk mangfold og økosystemer

10

Bærekraftsrapport 2020

Storebrand Fondene

VÅR TIDS SKJEBNESPØRSMÅL:

Slik arbeider vi for klimaet
Storebrand Fondenes mål er, gjennom våre produkter, å aktivt
bidra til en langsiktig bærekraftig fremtid for alla våre kunder –
samtidig som vi genererer god avkastning.

Bærekraft inkluderer både en frisk planet
og økonomisk velstand. For å nå disse to
målene må vi arbeide for en karbonnøytral
økonomi, men vi må også forstå hvordan
en slik økonomi – og det skiftende klimaet
– vil påvirke investeringene våre.
Det betyr at vi må ha en tilnærming hvor
vi lærer og hele tiden utvikler hvordan vi
vurderer selskaper. Det skiftende klimaet
og dets konsekvenser vil resultere i nye
vinnere og tapere blant verdens selskaper.
Som kapitalforvalter behøver vi å kunne
identifisere hvilke disse er.
Noen eksempler på bransjer som gjør
sterke fremskritt er for eksempel fornybar
energi og bærekraftig forbruk, men også
løsninger innen revolusjonerende ny gjenvinningsteknologi og proteinrik mat med
lavt karbonavtrykk.

• Gjennom aktiv dialog og påvirkning
prøver vi å få våre porteføljeselskaper
(og andre selskaper) til å redusere sin
negative innvirkning på klima og miljø.
• Løsningsteamet vårt jobber med å
analysere og finne såkalte løsningsselskaper. Vi ønsker å være en del av
omstillingen og investere i selskaper
hvis produkter og tjenester bidrar til
løsninger på klimakrisen.
• Klimaspørsmålet handler ikke bare om
klimagasser. I klimapolitikken legger
vi også stor vekt på økosystemer og
biologisk mangfold i arbeidet med klimatiltak og tilpasning – og vi integrerer
naturrelaterte analyser i investeringsstrategiene våre.

Storebrand-konsernet skal være karbonnøytralt innen 2050. Våre delmål frem til 2025:
• At våre samlede aksje-, selskapsobligasjons- og eiendomsinvesteringer i 2025
skal ha 32 prosent lavere CO2-utslipp
(scoop 1-2) enn basisåret 2018
• At 15 prosent av våre samlede investeringer vil bli investert i løsningsselskaper
innen 2025.
• Vi vil også styrke vårt satsningsarbeid i de
20 største selskapene vi eier – og som også
har de største karbondioksidutslippene.
Klimaet er vår tids skjebnespørsmål. Senere
i denne rapporten forteller vi mer om
hvordan vi velger, velger bort og påvirker
selskaper til å foreta endringer.

Ved å investere i tråd med en bærekraftig, klimavennlig vei, kan vi dra nytte av
klimarelaterte muligheter samtidig som vi
minimerer vår klimarelaterte omstillingsrisiko.
I praksis er vårt arbeid med å investere på
en bærekraftig måte for klimaet, å velge
gode selskaper, ekskludere de dårlige og
påvirke der vi kan.
Dette skjer gjennom en rekke handlinger,
inkludert:
• Vi har valgt å ekskludere selskaper som
produserer eller distribuerer fossilt
brensel fra noen av fondene våre (inkludert serviceselskaper knyttet til fossilt
brensel).
• Vi måler og rapporterer karbondioksidutslipp fra våre samlede investeringer
fire ganger i året.
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FORVALTNINGSPROSESSEN:

Vår metode for bærekraftige
investeringer
Storebrand var blant de første nordiske finansielle aktører til å etablere
et spesifikt bærekraftteam. Bærekraft er i dag en fullt integrert del av
kjernevirksomheten, noe som betyr at vi evaluerer både økonomiske, sosiale
og miljømessige aspekter før vi tar investeringsbeslutninger.

Vår visjon for 2050 er en verden der
ni milliarder mennesker lever godt og
innenfor ressursgrensene som planeten
vår tillater. Vårt økonomiske argument
for bærekraftige investeringer er derfor
basert på en forutsetning om at selskapene som bidrar til å løse samfunnets
problemer på en bærekraftig måte,
også vil være de mest lønnsomme
på lang sikt – og vi velger derfor bort
investeringer i selskaper med langsiktige uholdbare forretningsmodeller som
risikerer å motvirke FNs globale bærekraftsmål.

Vi velger inn!

12

Vi vil heller bruke våre ressurser og kompetanse til å aktivt søke etter selskaper med
løsninger på verdens bærekraftsutfordringer.
Vår investeringsprosess tar sikte på å:
1. Redusere den negative bærekraftspå
virkningen som investeringene våre kan
forårsake.
2. Bidra til en positiv bærekraftspåvirkning
ved å flytte kapitalallokeringen mot
selskaper som tilbyr bærekraftsmuligheter.

Vi velger bort!

Vi mener at det er vårt ansvar som
fondsselskap å bidra på den måten vi
kan til langsiktig bærekraftig utvikling. Vi
integrerer bærekraft fra et miljø-, sosialog selskapsstyringsperspektiv, og vi er
overbevist om at disse bærekrafttemaene
henger sammen og støtter hverandre.
Investeringsprosessen vår for bærekraftige investeringer er basert på tre metoder:
velge inn, velge bort og aktivt påvirke. For
å skape langsiktig verdi må vi ha en tydelig
struktur og tett samspill mellom de ulike
metodene.

Vi påvirker!

Vi velger fremtidsrettede selskaper
med sunne verdier, som forstår og
integrerer de globale bærekraftsutfordringene i virksomheten sin.

Målsetningen med bærekraftskriteriene er å redusere risikoen i
fondene våre og å generere god
risikotilpasset avkastning.

Vi tror på å bruke vår posisjon som
investor for å påvirke selskaper i
en retning som vi mener er bærekraftig.

Hovedverktøyet for valg av selskaper er vår egenutviklede bærekraftsvurdering, men det finnes flere
metoder og hvilke som skal brukes
avhenger av aktivatype og -betingelser.

I tillegg ønsker vi å sikre at vi investerer i samsvar med internasjonale
standarder og konvensjoner, som
for eksempel FNs menneskerettighetserklæring, samtidig som vi
unngår selskaper i ulike produktkategorier eller sektorer som ikke er
bærekraftige.

Gjennom engasjement, direkte
dialog og stemmegivning. Gjennom
aktivt eierskap reduserer vi risiko og
forbedrer kvaliteten på investeringene våre.
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Storebrand og de globale målene
Vi har integrert FNs 17 globale bærekraftsmål i investeringsprosessen vår. Det innebærer at vi styrer investeringene våre mot
selskap som på ulike måter bidrar til å oppfylle FNs 17 globale
bærekraftsmål.

Vi har valgt å dele inn målene i tre kategorier: hva, hvordan og
effekt – der disse tre spørsmålene guider oss i investeringsbeslutninger.

Hva
Målene vi har identifisert som har høyest
finnansiel relevans for våre analyser.
HVA/HVILKE forretningsmodeller.

Hvordan
Mål vi identifisert som beskriver
HVORDAN selskaper driver din
virksomhet.

Effekten
Målene vi har identifisert oppnås hvis
HVA og HVORDAN gjøres på en klok og
bærekraftig måte - EFFEKTEN/Impact.
Målene kvantifiseres slik at vi kan rangere selskapene.

Bærekraftsrapport 2020
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Slik velger vi bærekraft
For å sikre langsiktig avkastning jobber vi systematisk med å gradvis flytte
investeringer til mer bærekraftige selskaper, prosjekter og eiendeler.

Hovedverktøyet for valg av selskaper er
vår egenutviklede bærekraftvurdering.
En bærekraftsvurdering mellom 0 og 100
gis til de i underkant 4 500 selskaper i vårt
investeringsunivers, det vil si selskapene vi
kan investere i. Som første skritt bedømmer vi selskapenes eksponering mot
finansielt relevante bærekraftsrisikoer. Vi
kompletterer deretter risikokartleggingen
med en verdidrevet mulighetsanalyse,
som går ut ifra hvor godt posisjonert
selskapene er – gjennom sine tjenester,
produkter eller teknikk – i forhold till FNs
globale bærekraftsmål. Ved å identifisere
både risikoer og muligheter kan vi på en
effektiv måte finne selskaper som bidrar
til å løse bærekraftsutfordringene som
verden står overfor. Forvalterne bruker
deretter vurderingen på forskjellige måter,
avhengig av investeringsstrategien.
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Samlet bærekraftsnivå
Bærekraftsvurderingen danner grunnlaget
for en totalt vektet bærekraftsvurdering
som gis til fond. Ved å vekte bærekraftvurderingen for alle porteføljeselskaper
får vi et samlet bærekraftsnivå for hvert av
fondene våre.
Bærekraftnivået for respektive fond er
tilgjengelig i fondlisten på de respektive
selskapenes nettsider.
Løsningsselskap
Vi velger, og overvekter, selskap som
gjennom sine tjenester, produkter eller
teknikker bidrar i omstillingen til et mer
bærekraftig samfunn, såkalte løsningsselskaper.

Med løsningsselskaper mener vi foretak
som:
• Bidrar positivt til FNs globale bærekraftsmål gjennom sine produkter
og/eller tjenester.
• Bidrar til Parisavtalen ved å «gjøre
finansielle strømmer kompatible med
n vei mot lave klimagassutslipp og
klimaresistent utvikling.»
• Er i tråd med EUs nye taksonomi.
Løsningsselskapene skal ikke samtidig
bidra til betydelig skade på andre bærekraftsfaktorer for å oppnå noen av de tre
ovennevnte punktene.

1
2

ESG - miljømessige, sosiale- og eierstyring.
SDG, dvs. FNs Globale bærekraftsmål.
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Det finnes ingen viktigere spørsmål enn vann
Det er mange viktige bærekraftsspørsmål, men tilgang til rent vann er et
spørsmål om overlevelse. I Norge er det lett å ta vann for gitt, men globalt er det
en av våre store bærekraftsutfordringer. Storebrand gjør sitt ytterste for å bidra
– blant annet ved å finne selskapene som har svarene.

Sunniva Bratt Slette er investeringsanalytiker hos Storebrand. Med FNs bærekraftsmål som rammeverk er det hennes jobb
å analysere de selskapene som de ulike
fondene kan investere i. Mål nummer 6 av
de såkalte SDGene, handler om hva ingen
mennesker kan leve uten: vanlig vann.

er vårt første filter, og hvis et selskap ikke
er i tråd med FNs bærekraftsmål, spiller
det ingen rolle hvor mye avkastningspotensial vi ser. I praksis er det imidlertid
stor sannsynlighet for at størst mulig
avkastning ligger hos selskapene som er
involvert i å løse samfunnsutfordringene.

– Tilgangen til rent vann er avgjørende for
at et samfunn skal fungere og overleve.
Uten vann fungerer ingenting annet. I
Norden tar vi ofte vanntilgangen som en
selvfølge, men Unicef anslår at hver tredje
menneske på jorden mangler tilgang til
trygt drikkevann. Og to milliarder mennesker har ikke tilgang til toalett.

Og vannproblemet er ikke noe unntak.
– Flere milliarder mennesker trenger disse
løsningene, og kundene er både land og
byer, så vel som internasjonale aktører og
privatpersoner.

Et akutt spørsmål – med mange svar
– Tilgangen til rent vann risikerer også å
påvirkes av den globale oppvarmingen.
Å finne løsninger er derfor en nesten
presserende sak – og et med enormt markedspotensial. Bærekraftskriteriene våre

Sunniva Bratt Slette forteller at Storebrand
ser flere underkategorier – ulike områder
som må samhandle for å gi flere tilgang til
rent vann.
– Vi ser etter selskaper som løser problemer knyttet til infrastruktur og distribusjon, vannbehandling og kloakk, og
metoder for å redusere forbruket og mye

Å finne løsninger er derfor en
nesten presserende sak – og et
med enormt markedspotensial.

mer. Det er en mengde innovasjoner
og ny teknologi, og selv i utviklede land i
Norden er det rom for klare forbedringer i
vannforsyningen.
Store investeringer frem til 2030
Som et eksempel nevner hun at selv i
moderne byer er det problemer med at
mye vann og energi går til spille i distribusjonen.
– To til tre prosent av all verdens elektrisitet brukes på å pumpe vann. Energieffektiv vannfordeling med minimalt svinn er
derfor sentralt både for å redusere utslipp
og for å verne om en knapp ressurs.
Så langt har selskaper som håndterer
vannproblemet ikke fått samme oppmerksomhet som for eksempel vindkraftselskaper eller el-bilprodusenter. Men
Sunniva Bratt Slette tror at det kommer til
å endre seg.

Sunniva Bratt Slette
Investeringsanalytiker
Storebrand Asset Management

– Vann er undervurdert, og en av grunnene kan være at det er mer mer usynlig enn
for eksempel vindkraft. Vi ser ikke infrastrukturen, og den påvirker – ute av syne,
ute av sinn. Men det tror jeg vil endre seg.
Å løse verdens vannutfordringer er et av
områdene som vil trenge mest investeringer frem til 2030.
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Velge bort
Å ekskludere selskaper og næringer fra investeringsuniverset vårt er ett av
våre viktigste verktøy. Det er nødvendig å kunne utelukke næringer som ikke er
bærekraftige og spesifikke selskaper som bryter våre krav og retningslinjer.

Vi velger bort og ekskluderer selskaper
i sektorer med langsiktige uholdbare
forretningsmodeller. Noen produkter og
tjenester har stor iboende risiko for å påvirke omverdenen og samfunnet negativt,
og det kan være begrenset rom for oss å
påvirke i en positiv retning. Da er ekskludering et kraftfullt verktøy. Vi ekskluderer
selskaper som bryter retningslinjene våre
for bærekraftige investeringer. Vi deler
dem inn i adferdsbaserte og produktbaserte ekskluderinger.
Disse produktbaserte ekskluderingene
omfatter sektorer som:
• Tobakk
• Alkohol
• Cannabis, ikke-medisinsk
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• Kommersielle spillaktiviteter
• Våpen og krigsmateriell
• Pornografi
• Fossilt brensel (kull, olje, gass), inkludert
utvinning av oljesand
• Selskaper med store fossile reserver
Vi kan også ekskludere selskaper som
bryter retningslinjene våre for bærekraftige
investeringer.
Disse såkalte adferdsbaserte ekskluderingene kan bero på at selskapene for eksempel:
• Bryter menneskerettigheter, folkerett
eller arbeidsrett
• Engasjerer seg i korrupsjon eller økonomisk kriminalitet

• Bidrar til alvorlig klima- eller miljøskade,
for eksempel uholdbar palmeoljeproduksjon
• Produserer kontroversielle våpen
(klyngebomber, antipersonellminer,
atomvåpen, kjemiske og biologiske
våpen)

I vårt bærekraftsarbeid samler vi inn og
går ut ifra data fra flere ulike eksterne leverandører – blant annet Sustainalytics,
ISS-Ethix, FTSE Russel, Equileap, Trucost,
InfluenceMap.
I tillegg har vi daglig kontroll over alle beholdninger for å finne ut om et selskap
bryter våre bærekraftkriterier.

Et aktivt og engasjert eierskap
Å være aktive eiere er en måte og redusere risiko på og forbedre kvaliteten
av fondene våre. Vi jobber både proaktivt og reaktivt og søker endring
gjennom dialog med individuelle selskaper og sektorer. Dette gjør vi
individuelt eller i samarbeid med andre finansielle selskaper eller relevante
organisasjoner.

En viktig del av vårt eierskap handler om
å skape bedre og mer robuste selskaper. Derfor nøyer vi oss ikke med å løse
problemer som oppstår i våre porteføljeselskaper, men jobber proaktivt for å sikre
at både vi og porteføljeselskapene skal
generere en bedre verdi.
Vårt aktive eierskapsarbeid fokuserer
tematisk på følgende temaer:
• Korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

• Menneskerettigheter og internasjonale
humanitære rettigheter.
• Klima, miljø og biologisk mangfold.
• Verdiskaping, insentivsystem og kapitalstruktur.
• Ledelsens sammensetning.
I 2020 var våre viktigste prioriteringer på
disse områdene selskapers karbonavtrykk, konfliktsoner (inkludert Palestina og

Vest-Sahara), hvitvasking av penger, avskoging og biologisk mangfold. I 2020 har
vi også jobbet aktivt med arbeidstakeres
rettigheter i leverandørkjeder og urbefolkningers rettigheter – ikke minst som respons på den økte globale fattigdommen
og ulikhetene som følge av Covid-19.
På de følgende sidene gir Risiko- og eierskapsteamet noen konkrete eksempler på
arbeid utført i løpet av året.
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Fra norske lakseoppdrettere til
Brasils regjering, dialogene som skal
beskytte verdens regnskog
Hvor stort bærekraftsansvar kan et fondsselskap forventes å ta i sine investeringer? Hvor går
den rimelige grensen for engasjement? Hvis du spør Emine Isciel, ansvarlig for klima og miljø i
bærekraftsteamet, er svaret enkelt: Det finnes ingen grense. Ikke når så mye står på spill.

Verdens regnskoger er hjemmet til mellom halvparten og to tredjedeler av alle
verdens planter og dyr. Ingen andre steder på jorden finnes det samme biologiske
mangfoldet som her, og regnskogen er
ikke bare viktig for de som bor i dem. For
eksempel er det blitt anslått at Amazonas
binder opptil to milliarder tonn karbondioksid hvert år, - noe som gjør skogen
til en karbonvask som er sentralt for å
motvirke global oppvarming.
Til tross for sin enorme viktighet er regnskogen akutt truet av skogsbranner og
avskoging. Siden 60-tallet har halvparten
av jordens tropiske skoger forsvunnet, og i
dag krymper skogoverflaten med tilsvarende to Danmark i året.

«Penger påvirker»
Etter å ha jobbet med miljø- og klimaspørsmål siden 2008, som rådgiver for
den norske regjeringen og for FN, begynte
Emine Isciel i Storebrand i 2018. Det var
en beslutning som overrasket enkelte, å gå
fra offentlig sektor til finansverdenen, men
Emine hadde en klar motivasjon.

Som en av nordens største kapitalforvaltere, med i underkant av 990 milliarder
kroner til forvaltning, har Storebrand store
muligheter til å påvirke. Sammen med datterselskapene jobbes det med flere måter
å styre i riktig retning på. Og ingen steder
vil det være tydeligere enn i arbeidet med
å beskytte regnskogen.

– Hvis du vil skape forandring, må du være
der pengene er. Den private sektoren
kommer til å være en svært viktig del
av omstillingen som trengs for en mer
bærekraftig fremtid. Men jeg ville ikke ha
gått til hvilket som helst selskap – Storebrand deler mine verdier og har en genuin
forpliktelse til disse spørsmålene.

Tar kampen til regjeringsnivå
– Vi arbeider på tre måter for å påvirke og
beskytte skogene. Det første er å samarbeide med andre aktører, både kapitalforvaltere og andre organisasjoner, for
å kunne ha så stor innflytelse som mulig
sammen, forklarer Isciel.

Derfor er det ikke så rart at regnskogen er
et av områdene hvor Storebrand har valgt
å engasjere seg. På alle måter de kan.
– Vi tar så mye ansvar som det skal til for
å få til reelle endringer. Og det handler
ikke bare om hvilke selskaper vi velger å
investere i,og hvordan vi kan påvirke dem,
men om å snakke med selskaper og andre
aktører i hele verdikjeden, sier Emine
Isciel.

Emine Isciel

I dag krymper
skogoverflaten med tilsvarende
to Danmark i året.
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Ansvarig fö klima og miljø
i Bærekraftsteamet
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Normalt sett påvirker kapitalforvaltere,
i beste fall gjennom å føre dialog med
spesifikke selskap. Men i dette tilfellet har
Storebrand tatt arbeidet til et helt nytt nivå.
I 2020 skrev 253 institusjonelle investorer
under et opprop for å stoppe avskogingen i
Amazonas. Storebrand har nå samlet 55 av
dem, med en samlet investert kapital på 7
000 milliarder dollar, i IPDD-initiativet.
Vårt første skritt har vært å skrive et åpent
brev til Brasils regjering, der vi er tydelige på
at vi krever en slutt på avskogingen. Og, at
det er en forutsetning for at vi skal fortsette
å investere i Brasil.
Initiativet er blant de første og største i sitt
slag, og unikt ved at Storebrand og de andre
lederne nå tar opp saken til nasjonalt nivå.
Og responsen lot ikke vente på seg.
– Vi ble faktisk overrasket over hvor raskt vi
fikk svar – og hvor svaret kom fra. Allerede
etter noen dager ble vi kontaktet av sentralbanksjefen i Brasil som ønsket å bedre
forstå vår posisjon. Han tok initiativ til et
møte med «Amazonas-rådet» og Hamilton
Mourão, Brasils visepresident.
– Det er selvfølgelig positivt at vi har fått
så god respons, men samtidig fortsetter
avskogingen i rekordfart. Vi vil se tydelige
og konkrete bevis for at skogene faktisk
beskyttes – det er det eneste som spiller en
rolle til slutt.
Derfor utvikler arbeidet seg også med å
påvirke selskaper og bransjer i Amazonas, et
engasjement som har pågått siden 2012.
– Vi arbeider med virksomheter i hele
verdikjeden. Det er ikke nok å bare ha dialog
med selskapene som er ansvarlige for fellingen – vi må også snakke med kundene og
kundene deres.
Lakseoppdrettere stiller krav
Soyaproduksjon og kjøttproduksjon er to
bransjer som driver avskogingen av Amazonas. Å drive forandring i hele verdikjeden
innebærer derfor å samhandle med de som
kjøper produktene – for eksempel norske
lakseoppdrettere som kjøper soyafôr fra
Brasil.
– De norske lakseoppdretterne har riktignok
sørget for at produktene de kjøper er sertifi-

serte. Men det er ikke nok etter vår mening,
fordi de samme soyaprodusentene også
selger ikke-sertifisert soya til andre kunder.
Vi forventer at lakseoppdrettere nå krever
at all soya som selges skal sertifiseres. Det
sender et tydelig signal till produsentene at
de må tilpasse hele produksjonen sin.
På samme måte tar Emine og teamet
hennes dialogen oppover i kjeden, med
bankene som finansierer produsentene.
– Vi har for eksempel helt sluttet å investere i selskapene som produserer ikke-bærekraftig palmeolje i Indonesia. Men den
positive effekten av dette kan risikere å bli
liten hvis det fortsatt er banker rundt om i
verden som finansierer disse selskapene –
banker som vi til og med kan ha investert
i. Derfor utøver vi aktivt eierskap i disse
bankene, og jobber for at de skal gjennomgå og forbedre sin politikk.
«Vi vil forandre bransjer, ikke bare
selskaper»
Den tredje måten å gjøre en forskjell på er
å finne løsninger for hele bransjer, og ikke
bare for enkelte selskaper.
Det er flott hvis et selskap blir mer bærekraftig, men det er enda bedre når en hel
bransje blir det. Derfor samler vi selskaper
og prøver å komme på mer bærekraftige
løsninger sammen. Storebrands bære-

Hvis du vil skape
forandring, må du være der
pengene er.

kraftsteam har for eksempel samlet de
tre største kjøttprodusentene i Brasil for
i fellesskap å finne måter å oppnå mer
bærekraftig kjøttproduksjon på – en som
ikke belaster skogen på samme måte.
– Dette er ikke foretak hvor vi investerer i
dag, men som vi har en dialog med likevel.
Og om vi ser en endring kan vi begynne
å investere i dem. Det er et virkningsfullt
insentiv for at disse selskapene skal bli
mer bærekraftige, og en av grunnene til at
penger kan føre til reell forandring.
Og, sier Emine Isciel, denne endringen er
viktig både for å beskytte skogen og Storebrands kunder.
– Trefellingen innebærer en klar finansiell
risiko for selskapene som har virksomhet i
området – og derfor også for oss som kapitalforvaltere og våre kunder. Disse risikoene er både operasjonelle og regulatoriske
så vel som merkevarebaserte, og derfor er
det vår plikt rent kommersielt å jobbe for å
redusere dem.
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Sosiale spørsmål er vanskeligere å måle
– men minst like viktig
Menneskerettigheter kan ikke måles i form av utslipp. Storebrands arbeid med
sosial bærekraft er komplekst og foregår på flere ulike nivåer. I år, for første gang
på 20 år, har koronapandemien ført til en økning i ekstrem fattigdom i verden –
og dette er en utvikling som bærekraftsteamet ønsker å prøve å stoppe.

Tulia Machado-Helland er ansvarlig for
den overordnede strategien for den aktive
eierskapsutøvelsen i Storebrand, samt
leder for menneskerettighetsarbeidet.
– Min jobb er å sørge for at selskapene vi
investerer i ikke bidrar til å skade mennesker, miljø eller samfunn. Fremfor alt
fokuserer jeg på sosiale spørsmålene som
menneskerettigheter – og disse spørsmålene er ofte en del av løsningen på andre
bærekraftsspørsmål også.
Mens miljø- og klimaspørsmål ofte kan
måles kvantitativt, for eksempel ved

Storebrand vil fokusere mye på de kommende årene.
Fattigdommen har økt og
ulikheten har økt. Vi ønsker derfor
å påvirke globale selskaper som
opererer i fattige land til å ta større
samfunnsansvar

karbondioksidutslipp eller verneområde,
krever en vurdering av sosial bærekraft en
mer kvalitativ analyse. Men til syvende og
sist henger dette sammen.
– Nå prioriterer vi for eksempel sosiale
spørsmål knyttet til miljøspørsmål, da
synergier hjelper oss med å få til større
endring på begge områder.
Et eksempel på dette er arbeidet med å
beskytte urbefolkingen i Amazonas.
– I Brasil går dette arbeidet hånd i hånd
med vår innsats for å beskytte regnskogen, fordi Amazonas innfødte har alltid tatt
vare på skogen. Bedre beskyttelse for de
som bor i Amazonas innebærer en bedre
beskyttelse av skogen også.

Tulia Machado-Helland
Ansvarlig for arbeidet med
menneskerettigheter
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Effektene av Covid-19
På global skala betyr en bedre levestandard også økte muligheter til å bry seg o
m mer enn deres direkte overlevelse.
Derfor sier Tulia Machado-Helland at
konsekvensene av Covid-19 og at den
ekstreme fattigdommen i verden har økt
for første gang på 20 år, er et område som

– Fattigdommen har økt og ulikheten har
økt. Vi ønsker derfor å påvirke globale
selskaper som opererer i fattige land til å ta
større samfunnsansvar. Og det gjør vi med
samarbeid og dialog, og med pengene vi
forvalter som påvirkningsmiddel.
En bransje som Storebrand kommer til
å fokusere på i år er moteindustrien. De
store globale moteselskapene har ofte sine
fabrikker og leverandører i fattige land, og
kan derfor være en del av løsningen.
– Arbeiderne i fabrikkene har ofte ingen
arbeidsledighetsforsikring eller jobbsikkerhet, og de som har fått lov til å fortsette å
jobbe under pandemien, har ofte fått lov
til å gjøre det uten verneutstyr eller sosial
distansering.
–Dette er spørsmål som vi fremmer med
de selskapene vi investerer i. Og, hvis vi ikke
får gehør kan konsekvensen bli at vi trekker
investeringen vår tilbake.
Men, sier Tulia Machado-Helland, løsninger
oppnås best gjennom samarbeid.
– Selskapene kan ikke løse disse problemene på egen hånd, og ikke vi som investorer
heller. Det er derfor samarbeid er så viktig.
Vi samarbeider med andre investorer for å
få disse globale selskapene til å forstå at de
også må samarbeide rundt disse spørsmålene, både med hverandre, og med lokale
fagforbund og myndigheter.

Storebrand Fondene

«Bra for virksomheten»
Siden sosial bærekraft ikke alltid er lett å
måle, er det noen ganger en utfordring
for Tulia og teamet hennes å forklare for
selskaper hvordan arbeidet deres med
menneskerettigheter er en forutsetning
for virksomheten. På makronivå bør det
være et enkelt regnestykke, mener Tulia
– en voksende global middelklasse betyr
flere potensielle kunder. Og selv på selskapsnivå blir det ofte tydelig.
– Gruveselskaper kan for eksempel ha
problemer med motstand fra lokalbefolkningen når de ønsker å etablere en ny
gruve, hvis de ikke lytter til lokalbefolkningens behov og ønsker. Det koster gruveselskapene tid, penger og anseelse. Men
gjennom å jobbe med lokalbefolkningen,
og respektere rettighetene deres, går
ting ofte smidigere. Det er ganske enkelt

«bra for virksomheten» å engasjere seg i
menneskerettigheter – og det forsøker vi å
få selskapene til å se.
Bedre rapportering for bedre målbarhet
Tulia Machado-Helland og resten av
Storebrand jobber også for å gjøre selskaper bedre til å rapportere sitt menneskerettighetsarbeid.
– Det er i økende grad en hygienefaktor
at bedrifter har en plan og mål for sitt
klimaarbeid. Men slik ser det ikke ut innen
sosial bærekraft, og det ønsker vi å endre
på. I tillegg samarbeider vi med nettverket
PRI – Principles for Responsible Investments. Nettverket har en femårig strategi
der alle store institusjonelle investorer bør
ha en plan for hvordan de kan vurdere
sin portefølje basert på risiko knyttet til
menneskerettigheter.

Hva syns alle investorene deres om at
dere bruker så mye ressurser på arbeidet med sosial bærekraft og menneskerettigheter?
– Hvis noe, så mener de at vi bør gjøre
mer, og forandre enda mer. De bryr seg
også om og forstår at det er et arbeid som
fører til høyere avkastning på lang sikt.
Det har vært et skifte her de siste årene;
folk trenger ikke lenger å se den direkte
sammenhengen mellom bærekraft og
lønnsomhet – de vet at den er der.

En voksende global middelklasse
betyr flere potensielle kunder.
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Å være en aktiv eier med
indeksnær forvaltning
Stadig mer kapital strømmer inn i ulike former for indeksforvaltning
Samtidig er det en myte at indeksnære fond ikke kan være
bærekraftige – men ingenting kunne vært lengre fra sannheten.

Lave avgifter og bred eksponering mot et
underliggende marked er to av grunnene
til at indeksforvaltningen har blitt stadig
mer populær de siste årene. Men med økt
popularitet kommer også viktige problemstillinger. Et av disse spørsmålene er om
forvaltningsformen til og med kan bidra
til økt bærekraft – siden den fullt ut bør
gjenspeile den underliggende indeksen.
For å svare på dette spørsmålet er det først
et spørsmål om å skille mellom passive
indeksfond og aktiv indeksforvaltning.

ningen skal være i overensstemmelse med
utviklingen av indeksen som følges, det vil
si den gjennomsnittlige utviklingen i det
valgte markedet, forklarer Åsa Wallenberg, fondssjef Storebrand Fondene. Den
desidert vanligste måten for indeksfond å
følge indekser på er ganske enkelt å gjenskape indeksen, og dermed oppnå ønsket
markedseksponering. Hvis en indeks
replikeres, kan imidlertid ikke forvalteren
selv ekskludere et selskap, men da må det
opprettes en ny indeks.

Men hva er da forskjellen mellom et
indeksfond og et indeksnært fond?
– Den grunnleggende ideen med indeksforvaltning er å skape eksponering mot et
underliggende marked til en lav kostnad.
Indeksfond har som mål å sikre at avkast-

Indeksnære fond har også som målsetting
at avkastningen skal være i samsvar med
utviklingen i den valgte indeksen.
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– Men indeksnær forvaltning skiller seg
fra passiv forvaltning ved at det tas aktive

Åsa Wallenberg
Fondssjef
Storebrand
Fondene

Storebrand Fondene

beslutninger i administrasjonen, for
eksempel ved å ekskludere selskaper eller
vekte posisjonene annerledes, sier Åsa
Wallenberg.
Indeksnær bærekraft
Storebrand går ut ifra markedsvektede
indekser og filtrerer bort selskaper basert
på bærekraftskriteriene som er satt for
forvaltningen.
– Vi optimaliserer også fondene våre, det
vil si justerer hvordan vi vektlegger ulike
selskaper, men prøver å etterligne egenskapene til den valgte indeksen. Styrken er
at vi kan ta aktive valg og fortsatt etterligne
indeksavkastningen, til tross for et betydelig mer begrenset investeringsunivers.
Denne forskjellen gir fondssparere tilgang
til fond med lave gebyrer, eksponering
mot det valgte markedet og med et lavt
avvik fra indeks, i tillegg til høy grad av
bærekraft.
I for eksempel det indeksnære fondet
Storebrand Global ESG Plus, optimerer
Storebrand fondet gjennom å velge
selskap med et høy bærekraftsvurdering

og selskaper med lave CO2-utslipp. Inntil
10 prosent av fondenes midler er dedikert
til såkalte løsningsselskaper – selskaper
med produkter og tjenester som kan bidra
til løsninger på verdens bærekraftsutfordringer.
«Det er passive eiere som er problemet,
ikke indeksfondene»
– Vi er også aktive eiere i våre selskaper.
Gjennom dialog og samarbeid og ved å
stemme på generalforsamlinger, driver vi
utviklingen i en bærekraftig retning. Så det
er ikke indeksfondene i seg selv som er
problemet, men de passive eierne. Og på
Storebrand er vi alt annet enn passive.
Storebrand forvalter både indeksnære
fond, som oftest investerer i et stort antall
selskap over hele verden, og mer konsentrerte fond. Det fungerer imidlertid på nøyaktig samme måte med hensyn til eierskap
av begge typer midler.
– Av praktiske årsaker kan vi ikke delta
fysisk på alle generalforsamlinger i et fond
med 2 000 eierandeler over hele verden,
men vi stemmer fortsatt på et stort antall
generalforsamlinger gjennom elektroniske
stemmeprosedyrer.

Styrken er at vi kan ta aktive
valg og fortsatt etterligne
indeksavkastningen, til tross
for et betydelig mer begrenset
investeringsunivers.

Det brede investeringsuniverset av indeksnære fond betyr også at Storebrand
sjelden har betydelig eierskap i spesielt
mange selskaper – noe som også påvirker
mulighetene til å delta i for eksempel
nominasjonskomiteer. Men at indeksnære
fond ikke kan utøve et eieransvar er en
myte, sier Åsa Wallenberg.
– Tvert imot, for å få til en kraftig grønn
overgang, er det nødvendig at den store
kapitalen i indeksforvaltning også strever
for økt bærekraft. Og her har de indeksnære fondene en rolle å spille.
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FREMTIDSINVESTERINGER

Nytt fond med formidabel historikk
I mars 2018 startet Storebrand Livsforsikring opp porteføljen Fornybar Energi,
som har vært en suksess både med tanke på antall kunder og ikke minst når man
ser på. Nå har porteføljen blitt gjort om til et verdipapirfond.

Da fondet ble lansert, hadde det eksistert i to år og hadde derfor en historikk.
Siden oppstart og frem til porteføljen
ble gjort om til et verdipapirfond, hadde
porteføljen hatt en avkastning på nesten
30 prosent. Det siste året på svimlende
55 prosent.

Fornybar energi er en spennende
og fremtidsrettet sektor som jobber
med å løse noen av verdens største
utfordringer.

Fornybart og fossilfritt
Fondet er fossilfritt, og som fondsnavnet
tilsier, så investerer fondet i selskaper
som jobber med ulike typer fornybar
energi. Bakgrunnen for at Storebrand
startet opp denne porteføljen i 2018, var
at det var klart at fornybar energi var en
sektor som forventet å vokse markant de
neste tiårene.

– Fondet vil også kunne være investert i
selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Videre skal fondet investere i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester
og løsninger, og bredt innenfor ulike deler
av verdikjeder. Fondet vil likevel ha større
risiko enn brede globale aksjefond, forteller
Ripman.

Dette gjelder fortsatt, og veksten på dette
området vil fortsatt drives av overgangen
fra fossile energikilder til fornybare alternativer, samt et økende behov for energi
på verdensbasis, i tillegg til elektrifisering
av transportsektoren.
– På toppen av dette er fornybar energi i
flere tilfeller allerede billigere enn kull og
det er forventet ytterligere prisreduksjon
i årene som kommer. Estimater tilsier at
prisen på solkraft vil reduseres med 66
prosent og at offshore vindkraft vil reduseres med 71 prosent innen 2040. Fornybar energi er en spennende og fremtidsrettet sektor som jobber med å løse noen
av verdens største utfordringer, forteller
forvalter av fondet Philip Ripman.
Selskapene fondet investerer i vil ha sin
primærvirksomhet innenfor for eksempel
solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk
energi, vannkraft og infrastrukturen som
trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi.
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gjør uavhengige rangeringer av rundt
17.000 globale fond. Les mer her

Fra fondsportefølje til verdipapirfond
Opprinnelig ble fondet lansert som en
investeringsportefølje under Storebrand
Livsforsikring, men fra 26.juni 2020 ble det
opprettet som et verdipapirfond. Dermed
vil fondet gjøres tilgjengelig for langt flere
ved at det etter hvert kan kjøpes via andre
distributørene som selger Storebrands fond,
som for eksempel Nordnet og Sbanken.
Fondet kan kjøpes direkte eller som et fond i
en aksjesparekonto.

Ripman har jobbet i Storebrands bærekraftsavdeling siden 2006, og han har vært
porteføljeforvalter for Storebrand Global
Solutions siden mai 2015. Dette fondet
fokuserer på selskaper som bidrar til å løse
utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
Gjennom sitt arbeid med bærekraft har
han vært rådgiver for en rekke stater og
institusjoner på tematikk som strekker seg
fra kull-eksklusjoner til miljøpåvirkning av
menneskelig aktivitet, til reguleringskrav for
å oppnå de internasjonale klimamålene.
Ripman har en MA i kinesiske studier og en
master i statsvitenskap. Han spesialiserer
seg i politikk, klimaendringer, kommersialisering av bærekraft og integrering av FNs
bærekraftsmål i investeringstematikk.

Fondet forvaltes av Philip Ripman. Han er
også forvalter av Storebrand Global Solutions som også kan vise til en god avkastning. Av 300 globale fond på Oslo Børs ligger
fondet på 1. plass på femårshistorikken.
I slutten av februar 2019 fikk Storebrand
Global Solutions topp-plassering under
utdelingen av CDP Europe Awards i Paris i
kategorien globale aksjefond. Rangeringen
av fondene er basert på data fra klimaklassifiseringen for fond, Climetrics, lansert av
organisasjonen CDP og ISS-ESG. Climetrics

Philip Ripman
Storebrand
Global Solutions

Storebrand Fondene
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I fremtiden håper jeg at dette
fondet ikke eksisterer
Henrik Wold Nilsen er forvalter for fondet Storebrand Global ESG Plus. Det er et
indeksnært globalt fond med fokus på selskap som har lite negativ påvirkning på
klima og miljø – samt de som har stor positiv påvirkning.

– I en bærekraftig fremtid, når alle selskaper lever opp til kravene og forventningene våre, vil dette fondet være et ordinært
indeksfond og ikke lenger nødvendig.
Den dagen gleder jeg meg til, men inntil
da vil vi fortsette å ekskludere, velge inn,
og påvirke.
Hvorfor startet dere Storebrand
Global ESG Plus?
– Fordi vi ønsket å kombinere fordelene
med et globalt indeksfond – god avkastning, lave avgifter og eksponering mot
hele verden – med mulighet til å inves-

tere i tråd med klimamålene. Tidligere
var du nødt til å velge mellom små og
konsentrerte nisjefond med klimafokus
og et vanlig globalfond. Nisjefond var ofte
dyre og hadde høyere risiko på grunn av
at de var konsentrerte. Vi ønsket å skape
et fond som fokuserte på klimaet, men
som likevel kunne være en kjernebeholdning i porteføljen.
På den måten kan vi få større investeringer i fondet – i dag forvalter vi i overkant av
20 milliarder norske kroner – og på den
måten kan vi påvirke mer.

Henrik Wold Nilsen
Storebrand Global ESG Plus

Egentlig handler det ikke
så mye om å velge selskap
men om å velge løsninger

Hvilke beholdninger har dere
i fondet og hvordan velger dere
dem?
– I fondets referanseindeks, MSCI World
NR, er det rundt 1300 selskaper. Disse
selskapene er utgangspunktet vårt, og så
legger vi til våre spesifikke bærekraftskriterier.
Dette betyr for det første at vi utelukker
en rekke selskaper hvis virksomhet i seg
selv fører til høye CO2-utslipp, eller på
andre måter ikke oppfyller kravene til
bærekraft. I den andre enden av spekteret kan vi investere 10 prosent av kapitalen i såkalte løsningsselskaper, selskaper
hvis produkter og tjenester aktivt bidrar
til å redusere utslipp eller på annen måte
bidra til klimamålene.
Hvordan velger dere disse
løsningsselskapene?
– Egentlig handler det ikke så mye om å
velge selskap men om å velge løsninger.
For eksempel investerer vi i selskaper
som vil tjene på energieffektivisering av
eiendom. Men vi leter ikke nødvendigvis
bare etter det selskapet som vil gjøre det
best i sektoren, men vi vil finne så mange
selskaper som mulig i de sektorene vi
tror på.

26

Bærekraftsrapport 2020

Storebrand Fondene

Hva gjør dere med alle selskapene i
mellomsjiktet da? De som verken er
klimaskurker eller bidrar til å redde
planeten?
– Vi har jo nesten 700 eierandeler i
fondet, og de aller fleste tilhører det
midterste segmentet. Her ser vi blant
annet på selskapenes karbonfotavtrykk
og klimarisikomodeller, og undersøker
om selskapene skal ha sertifiserte planer
for sitt klimaarbeid. Basert på disse parametrene vil vi overvekte eller undervekte
selskapene i forhold til indeksen. Vi investerer ganske enkelt mer i de selskapene
som tar klimaspørsmål på alvor.

Tre av våre beholdninger

Klimaet er jo et forskningsområde som
hele tiden utvikler seg. Hvordan håndterer dere det i forvaltningen?
– Ved å stadig lese og følge utviklingen
både innen forskning, forbrukeratferd og
verdenspolitikk. Vi kunne ha satt faste kriterier og fulgt dem, men de hadde raskt
blitt utdaterte. Noe som ble ansett som
klimasmart for noen år siden, er kanskje
ikke det i dag – enten fordi ny forskning
har dukket opp eller fordi det finnes enda
smartere løsninger nå.

Overgangen fra fossil til fornybar elektrisitet fra vind og sol krever betydelige forbedringer i
strømnettet for å sikre stabil strømforsyning.

Er formålet med fondet å følge indekser på en mer klimasmart måte eller å
overgå indeksen takket være klima- og
bærekraftsmatrisen dere går ut ifra?
– Målet er å følge indeksen, men slik
fondet er strukturert så vil korrelasjonen
bli påvirket av hvor godt verden reagerer
på global oppvarming. Hvis verden møter
utfordringene i det tempoet jeg håper, vil
Storebrand Global ESG Plus slå referanseindeksen vår – og omvendt. Og den
dagen alle selskaper påtar seg sitt ansvar,
vil fondet vårt i økende grad reflektere indeksen. Da er ikke fondet lenger
nødvendig, og det er en dag jeg personlig
lengter etter.

I SPPs Plus-fond samler vi flere hundre selskap, og mange av dem er selskap
som kan spille en viktig rolle i å løse verdens miljø- og samfunnsutfordringer.
Her er noen av dem:

Myr Group
Myr Group er et amerikansk selskap som leverer installasjonstjenester innen strømforsyningen med hovedvekt på installasjon og vedlikehold av strømnettet.

Dette forventes å skape ny vekst for Myr Group og dermed passer selskapet godt inn i vår
portefølje av løsningsselskaper.

Akasol
I 2020 utvidet vi listen over løsningsselskaper til å omfatte små posisjoner i en rekke mindre
selskaper. Blant dem er tyske Akasol som leverer batterisystem for el-biler. Akasol kjøper
battericeller fra eksterne leverandører og installerer dem deretter i batterier som passer til
for eksempel elektriske busser.
Selskapet leverer også kontrollsystemer for batteriene som garanterer lang holdbarhet.
Fondet Storebrand Global ESG Plus investerte i Akasol første gang i mars 2020. I februar
2021 la amerikanske BorgWarner inn et bud på alle aksjene i Akasol for å øke sin posisjon i
elektrifiseringen av transport.

Aker Carbon Capture
Aker Carbon Capture er et norsk selskap som er aktivt involvert i såkalt karbonfangst. Det
handler om å fange karbondioksid generert i produksjon, slik at den ikke slippes ut i atmosfæren. Teknologien er fortsatt svært umoden og under utvikling.

Da er ikke fondet lenger
nødvendig, og det er en dag jeg
personlig lengter etter.

Aker Carbon Capture jobber med å utvikle løsninger innen karbonfangst og har blant annet
vunnet kontrakter i statlig støttede prosjekter i Norge, for eksempel for bygging av CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk.
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Å løse fremtidens samfunnsutfordringer
er neppe dårlig forretning
Solutions – og akkurat som navnet antyder så investerer fondet i selskap som
kan være med og løse verdens økende utfordringer. Blant de i underkant 4500
potensielle selskapene har Philip og teamet hans investert i rundt 70 selskaper
som jobber for å skape bærekraftige steder, bidra til bærekraftig forbruk, redusere
global oppvarming og øke global deltakelse og rettferdighet.

– Fondets tema er ganske enkelt å finne
selskaper som kan være med og løse samfunnsmessige utfordringer, med utgangspunkt i FNs Globale bærekraftsmål. Vårt
utgangspunkt er at disse selskapene også
vil være vinnere når det gjelder avkastning
i fremtiden, forklarer Philip Ripman.
Lenge tenkte nok mange at avkastning
og bærekraft var to mål som var i strid
med hverandre. Hvorfor er det feil?
– Ja, det holder å se på aksjemarkedet
de siste årene for å innse at det heller er
omvendt – at de går hånd i hånd. Men
tidligere ble bærekraften til selskaper ofte
«målt» av deres CSR-arbeid - gode ting
de gjorde som ofte var utenfor kjernevirksomheten. Det er så klart kjempeflott
med slike initiativ, men de medførte ofte
kostnader uten å legge noe til resultatet. I
Storebrand Global Solutions leter vi etter
selskaper hvis faktiske kjernevirksomhet
løser problemer – og hvor tjenester eller
produkter kommer til å være etterspurt.
Hvordan finner dere de selskapene
dere kan investere i blant nesten 4 500
selskaper?
– Det første steget er å filtrere selskapene og redusere antallet kandidater.
Storebrand har for eksempel en ekskluderingsliste med foretak som vi av ulike
grunner ikke investerer i. Deretter går vi
ut ifra store mengder data for å rangere
selskapene basert på deres miljøpåvirkning og klimafotavtrykk. Tilgjengelige data
er gode på miljøområdet, men klart verre
når det gjelder sosial bærekraft – det er
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Fondets tema er rett og slett
å finne selskaper som
kan bli med og løse
samfunnsutfordringer, basert på
lobale bærekraftsmål.

slik våre bærekraftanalytikere går gjennom selskapene og ser på risiko knyttet til
sosial bærekraft.

Philip Ripman
Storebrand Global
Solutions

Ok, og deretter er det tid for å f
inne selskap som har riktige
«løsninger»?
– Nemlig! Først har vi identifisert de selskapene som i sin virksomhet åpenbart ikke
skader verden. Deretter gjelder det å finne
de som også kan redde den.
Der ser vi etter selskapene og ideene vi
tror på. Forretningsmodeller bør være
tydelige og bevist å fungere - og de skal
være skalerbare på en måte som gjør det
mulig for selskaper å vokse og gjøre en
reell forskjell.

Storebrand Fondene

Fondet investerer på fire områder –
klima, bærekraftige byer, bærekraftig
forbruk og «empowerment». Hvorfor har
dere valgt disse temaene?
Det korte svaret er at det er fire områder
som er ekstremt viktige for å skape en mer
bærekraftig verden – og også utfylle hverandre fra et risiko- og avkastningsperspektiv.
Det lange svaret er at sol, vind, batterilagring, smarte strømnett, byplanlegging,
vannbehandling og vannforsyning, energieffektivisering i bygninger, mikromobilitet
med for eksempel elektriske scootere,
resirkulering, sirkulær økonomi og spørsmål
knyttet til bedre tilgang til digitale løsninger
er utrolig interessante områder – både når
det gjelder bærekraft og vekstpotensial.
Mange av disse bransjene har prestert bra
på børsen de siste årene. Er dere redde
for at sektoren kan være overvurdert?
– Det kan selvfølgelig være noen selskaper der ute som er høyt verdsatte, men
generelt tror jeg at folk tvert imot undervurderer endringen som nå pågår. Hvis vi skal
snu denne trenden, trenger vi helt enorme
investeringer, og vi er bare i begynnelsen
på den reisen. Bare i de siste månedene
har for eksempel Kina, Japan og Sør-Korea
kunngjort at de tar sikte på å bli karbonnøytrale. Så noen selskaper har en høy
prislapp, men ESG-sektoren selv har ikke
sett hvordan den vil vokse.
Til slutt, hvordan føles det at bærekraft
plutselig er på alles lepper, selv når det
gjelder hvor man skal plassere pengene
sine?
– Jeg har jobbet med dette i 15 år, og i 10
av dem innebar det å jobbe i motvind. Men
denne utviklingen gjør det verdt slitet i
begynnelsen. Og mer enn det – det får meg
til å tro at vi i finanssektoren kan være en
del av løsningen. Bærekraft holder nå raskt
på å bli en viktig parameter for hvordan
verdens investorer tildeler kapital, og det vil
være betydningsfullt.

Hvis vi skal snu denne trenden,
trenger vi helt enorme investeringer,
og vi er bare i begynnelsen på
den reisen.

Fire av våre beholdninger
Storebrand Global Solutions investerer i løsningsselskap innen fire temaområder: bærekraftige steder, klima, bærekraftig forbruk og empowerment - som
kanskje best oversettes til inkludering og delaktighet. Her er fire av fondets
beholdninger.

Bærekraftige steder: City Developments Limited
City Developments Limited (CDL) er en ledende global eiendomsforvalter og -utvikler, og et av
de største selskapene på Singapore Stock Exchange. Bygging og drift av eiendom innebærer
store CO2-utslipp, og det betyr at eiendomssektoren og selskaper som CDL også kan være en
viktig del av løsningen. CDL har satt ambisiøse bærekraftsmål for 2030, for å møte The World
Green Building Councils visjon om at nybygg skal være helt karbonnøytrale innen 2030 – og at
alle eiendommer vil nå karbonnøytralitet innen 2050. Som eiendomsforvalter som fokuserer
på både byplanlegging og urban bærekraft, er CDL en passende beholdning i porteføljen.

Inkludering og delaktighet: Vodacom
Vodacom er en ledende afrikansk telekomleverandør med 115 millioner kunder i 32 land på
det afrikanske kontinentet. Gjennom kjernevirksomheten sin muliggjør de digital inkludering,
og de arbeider på flere måter for å gi flere mennesker tilgang til internett i Afrika. Gjennom
plattformen ConnectU tilbyr de for eksempel gratis tilgang til viktige nettjenester. De jobber
med å redusere kostnadene ved datatrafikk og har introdusert en 4G-telefon som koster
under 200 kroner. Vodacom ønsker også å øke den økonomiske inkluderingen på kontinentet – blant annet gjennom digitale tjenester som gir lån til små bedrifter og såkalte mikrolån til
sine privatkunder.

Bærekraftig forbruk: Chr. Hansen
Chr. Hansen er et globalt bioteknologiselskap som utvikler naturlige ingredienser , inkludert
probiotika, naturlige fargestoffer og enzymer. Ingrediensene brukes som tilsetningsstoffer i
næringsmiddelindustrien, farmasøytisk sektor og i landbruket. Chr. Hansens produkter kan
spille en nøkkelrolle i å skape bærekraftige næringskjeder, som kan gi mat til en voksende
befolkning samtidig som klimaeffektene minimeres. Selskapets produkter – resultatet av
forskning innen mikrobiologi og gjæring, forbrukes daglig av mer enn en milliard mennesker
og gjør det mulig for matprodusenter og bønder å øke produksjonen, redusere svinnet og
redusere karbondioksidutslipp.

Klima: Enphase Energy
American Enphase Energy leverer solenergiløsninger og energilagring til det private markedet.
De tilbyr solpaneler, energilagring og energiovervåking i en pakke, og har installert løsningene
sine i over 1,3 millioner hjem. Disse typer løsninger for distribuerte energisystemer er viktige
for overgangen til mer bærekraftig energiproduksjon og -forbruk. Enphase Energy kan gjennom sine produkter og tjenester bidra til redusert belastning på både strømnettet og klimaet.
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Vil du vite mer?
For mer informasjon om bærekraftige investeringer og hvordan vi jobber, kan
du lese mer på våre nettsider.

Fondstilbud
Storebrand Fondene leverer et helhetlig utvalg av fond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Les mer på storebrand.no/asset-management

Bærekraftsrating
Vi investerer mer i bærekraftige selskaper som evner å tilpasse sin virksomhet til en verden
i endring. Det gir forventninger om lavere risiko, og høyere langsiktig avkastning til kundene
våre. Les mer på storebrand.no/asset-management/barekraftige-investeringer/barekraftsscore

Kontakt oss
Er du en institusjonell investor og har spørsmål om våre aksje- eller rentefond?
Ta kontakt med oss på ik@storebrand.no.
Er du privatperson, så ta kontakt vårt kundesenter på +47 915 08880

Denne informasjonen blir gitt som en tjeneste til Storebrand Fondenes sine kunder. Hensikten er å gi generell
informasjon og kan dermed ikke alene danne grunnlag
for investeringsbeslutninger.
Vi mener at kildene og behandlingsmetodene vi har
brukt i utarbeidelsen av analyser er pålitelige. Vi påtar
oss ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av prognoser eller analyser eller for eventuelle
feil i kildematerialet.

Storebrand Fondene er ikke ansvarlig for tapet som kan
oppstå hvis noen følger det som blir sagt i dennepublikasjonen eller benytter seg av den her gitt informasjon.
Historiskavkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge
av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli
negativ som følge av kursfall.

Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 484, 1327 Lysaker, storebrand.no/asset-managment

