
Tænk ansvarligt
når du investerer

Sammen om ansvarlig investering



I de senere år er danskerne begyndt at interessere sig 
mere for, hvor og især hvordan deres opsparing bliver 
investereret. De efterspørger investeringer, der tager 
mere hensyn til miljø og mennesker. Det kalder vi for 
’ansvarlig investering’. Ansvarlig investering handler 
nemlig om at fokusere på virksomhedernes adfærd in-
den for miljø, sociale forhold og selskabsledelse. 

Og når vi investerer i aktier og obligationer, kan vi være 
med til at påvirke virksomhederne i en positiv retning. 

Det betyder ikke et ringere afkast. Tværtimod. Med 
ansvarlig investering kan du både få et godt afkast og 
investere med god samvittighed.
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Sammen kan vi stoppe uansvarlig adfærd

Governance (selskabsledelse)
Når det gælder selskabsledelse, 
findes der virksomheder, hvor 
der er plads til forbedring. 
Her handler det blandt andet 
om at bekæmpe bestikkelse 
og korruption. Og om at sikre 
en fair kønsfordeling i bestyr- 
elseslokalerne.  

Social (sociale forhold)
Gode løn- og arbejdsforhold 
er ikke en selvfølge alle steder 
i verden. Ansvarlig investering 
har til formål at forbedre de 
sociale forhold fx ved at afskaffe 
børnearbejde, sikre ordentlig løn 
og arbejdsforhold og sørge for 
sikkerhed på arbejdspladsen.

Environment (miljø)
Mange virksomheder tager 
allerede hensyn til miljøet, mens 
andre skal hjælpes i den rigtige 
retning. Det handler fx om at få 
virksomhederne til at reducere 
udledning af CO2, stoppe svineri 
med spildevand eller holde op 
med at dumpe affald.

Ansvarlig investering handler grundlæggende om at forholde sig til tre ting – 
og forbedre dem: Det drejer sig om miljø, sociale forhold og selskabsledelse. 

ESG - Environment. Social. Governance.

Hvad er ansvarlig investering?



Tre tankevækkende ting
om ansvarlig investering

1.
Ansvarlig investering 
er med til at gøre 
verden bedre

2.
Ansvarlig investering 
får virksomheder til 
at forbedre sig

3.
Ansvarlig investering 
er med til at sikre 
et godt afkast



Invester ansvarligt. Det gør Sparinvest

Læs mere om Sparinvests tilgang til ansvarlig investering på ansvarlig-investering.nu

Sparinvest har længe tænkt ansvarligt, når de investerer. Derfor var det også naturligt for 
dem at blive medunderskriver af FN’s principper for ansvarlig investering (UN PRI) i 2009. 
Ved at samarbejde med virksomhederne om at tackle deres udfordringer forsøger de at 
bidrage til en bedre verden. Det har samtidig været med til at give kunderne gode afkast. 

Hos Sparinvest arbejder de åbent og gennemsigtigt med deres investeringer. Det betyder, 
at du til enhver tid kan gå ind og undersøge deres investeringsstrategier og læse deres 
afrapporteringer. 

Mange kunder har i dag mere personlige holdninger til, hvor og hvordan deres penge skal 
placeres. Derfor er det vigtigt, at du altid har mulighed for at se, hvordan Sparinvests 
investeringer stemmer overens med dine værdier.

Sparekassen Danmark arbejder sammen med Sparinvest om ansvarlig investering. 
Sparinvest er et internationalt kapitalforvaltningshus, som arbejder for at levere solide 
og langsigtede investeringsafkast til deres kunder. Sparinvest forvalter en samlet 
formue på 100 mia. kr.

Sparinvest - Afkast. Gennemsigtighed. Værdier. 

Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller und-
ladelse heraf) af værdipapirer. Materialet er alene udarbejdet som orientering, og investorer opfordres til at søge fornøden professionel 
rådgivning inden køb eller salg af værdipapirer. Opmærksomheden henledes på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes 
som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Der tages forbehold for 
trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet.


