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1. Formål 

Bærekraftige investeringer er en grunnstein i ambisjonen om å integrere samfunnsansvar i 
vår kjerneforretning og i vår visjon om å være ett skritt foran når vi gir råd til kundene om 
økonomisk trygghet.  
 
Når vi ivaretar kundenes pensjonssparing og livsforsikringer fokuserer vi på å levere attraktiv 
langsiktig risikojustert avkastning, og her spiller bærekraftige investeringer en sentral rolle. 
 
Politikken for bærekraftige investeringer gjennomgår vårt fokus på: 

 Integrasjon av miljø, sosial og god selskapsledelse (ESG) 
 Aktivt eierskap  
 Screening og investeringsrestriksjoner 
 ESG kommunikasjon og rapportering 

 
 

2. Omfang av politikken 

Politikk for bærekraftige investeringer følger Danske Bank Group Sustainable Investment 
Policy som er en konsernpolitikk og gjelder for alle medarbeidere, alle funksjoner og alle 
enheter i Danske Bank A/S som utfører investeringsforvaltning og relaterte tjenester. 
 
Denne politikk gjelder for Danica Pensjonsforsikring AS. Det er vedtatt tilsvarende politikk i 
Danica konsernet i Danmark. 
 
Politikk for bærekraftige investeringer gjelder ikke for derivater. 
 
Politikken operasjonaliseres gjennom fire instrukser for bærekraftige investeringer; ESG 
integrasjon, aktivt eierskap, screening og restriksjoner samt ESG rapportering & 
kommunikasjon, som er oppsummert i avsnitt 3. Tilnærming til bærekraftige investeringer. 
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3. Tilnærming til bærekraftige investeringer 

Vår tilnærming til bærekraftige investeringer er basert på integrasjon av miljømessige og 
sosiale forhold samt forhold relatert til god selskapsledelse (ESG) i 
investeringsbeslutninger, aktivt eierskap, screening og restriksjoner samt ESG 
kommunikasjon og rapportering. Dette er i overensstemmelse med de FN støttede 
Prinsipper for Ansvarlig Investering (PRI) samt anbefalinger fra Komiteen for God 
Selskapsledelse. 
 
Våre investeringer er diversifisert på tvers av aktivaklasser som aksjer, obligasjoner, 
alternative investeringer samt eiendom, og våre investeringer er forvaltet som en 
kombinasjon av interne porteføljeforvaltere og eksterne kapitalforvaltere. Dette gjenspeiles 
i våre prosesser for bærekraftige investeringer.  
 
3.1 ESG integrasjon  
Vi integrerer ESG forhold i våre investeringsprosesser- og beslutninger som faktorer 
sammen med finansielle faktorer. Ved å integrere ESG forhold i investeringsprosesser- og 
beslutninger er det mulig å identifisere risiko og muligheter samt å gå i dialog om vesentlige 
forhold som kan understøtte porteføljeselskapenes vekst, god selskapsledelse og adferd.  
 
Vårt arbeid med bærekraftige investeringer tar utgangspunkt i «best practice» på tvers av 
sektorer, internasjonale normer og frivillige rammer for selskapenes ansvar, som for 
eksempel FNs Global Compact og OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Selskaper, som 
Danica støtter. 
 
Dette bidrar til å: 

 forstå mer om investeringers kvalitet samt risiko og muligheter 
 treffe bedre informerte investeringsbeslutninger basert på holistisk vurdering 
 oppfylle etterspørselen fra våre kunder etter en integrert tilgang til bærekraftige 

investeringer som også inneholder aktivt eierskap med fokus på resultater 
 
Våre porteføljeforvaltere har tilgang til ESG data og opplysninger, de supporteres av interne 
og eksterne fageksperter, de deltar i utdannelsesprogrammer og inngår i kompetansedeling 
på tvers av investeringsorganisasjonen i Wealth Management.  
 
Når vi benytter eksterne kapitalforvaltere til å ivareta investeringene på vegne av Danica 
vurderer vi de eksterne forvalteres arbeid med å integrere materielle ESG forhold i analyser 
og investeringsbeslutninger. Vi stiller krav til at kapitalforvaltere identifiserer og adresserer 
risiko og muligheter, og går i dialog om vesentlige forhold. 
 
3.2 Aktivt eierskap gjennom dialog, avstemming og samarbeid 

Vi vil være en aktiv eier og påvirke selskaper gjennom dialog, avstemming på 
generalforsamlinger og samarbeid med andre investorer og interessenter. I relasjon til våre 
aktive eierskapsaktiviteter har vi retningslinjer til å identifisere forhold som kan gi anledning 
til interessekonflikter. 
 
Dialog 

Vi mener den mest effektive type av dialog med selskaper er drevet av porteføljeforvalterne 
siden de er eksperter innenfor deres respektive investeringsstrategier og aktivaklasser, og 
fordi de har til oppgave å foreta kjøps- og salgsbeslutninger for alle sine investeringer. 
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Vi stiller krav til at både vår interne investeringsorganisasjon og Danicas eksterne 
kapitalforvaltere går i dialog med selskaper om vesentlige ESG spørsmål for å forstå risiko 
og muligheter, og for å understøtte vekst og utvikling.  
 
Stemmegivning 

Et selskaps generalforsamling gir oss muligheten til å uttrykke vår mening, stemme om 
spørsmål som er av avgjørende betydning for driften av selskapet og bidra til god ledelse av 
selskapet. Vi utøver vår stemmerett på generalforsamlinger hvor vi representerer relevante 
andeler. Vi stemmer enten sevl eller via en tjenestetilbyder.  
 
Stemmegivning skal alltid utføres til fordel for investorene og for å unngå interessekonflikter.  
 
Politikk og retningslinjer for stemmegivning offentliggjøres på hjemmesiden. Vi logger og 
offentliggjør vår stemmegivning. 
 
Samarbeid og investorinitiativer 

Når det er relevant samarbeider vi med andre investorer og relevante interessenter for å 
utøve aktivt eierskap, holde felles dialog og bidra til positiv påvirkning. 
 
Vi deltar også i investorinitiativer for å fremme økt transparens og standarder for bærekraft 
i selskaper og finansielle markeder, som for eksempel CDP, Institutional Investors Group on 
Climate Change (IIGCC), Paris avtalen, Task Force on Climate related Financial Disclousure 
(TCFD) og de FN støttede Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI). 
 
Vi oppfordrer til åpen dialog med våre interessenter og verdsetter muligheten for å 
samarbeide med eksperter for å understøtte bærekraftige investeringer med positiv 
påvirkning. 
 
3.3 Screening og investeringsrestriksjoner 

Vi screener vårt investeringsunivers for å identifisere investeringenes ESG risiko med 
henvisning til bransje spesifikke «best practice», internasjonale normer og frivillige rammer 
for selskapers ansvar. På bakgrunn av våre vurderinger og dialog med selskaper, eller hvor 
Danica finner det relevant i forhold til våre kunder, kan vi beslutte å selge eller innføre 
restriksjoner for å avvikle eller begrense investeringer i et selskap eller i et land/stat. 
 
Det arbeides med tre forskjellige kategorier av investeringsbeslutninger som er basert på 
screening: 
 

 restriksjoner basert på Danske Bank Group position statements 
 restriksjoner basert på potensiell betydelig innvirkning på investeringers avkastning/risiko 

og/eller kundeforhold 
 restriksjoner basert på kundeforhold for spesifikke Danica produkter 

 
Vi benytter generelle investeringsrestriksjoner på tvers av investeringsuniverset basert på 
Danske Bank Group position statements om klimaendringer samt våpen og forsvar. 
Investeringsrestriksjonene dekker visse selskaper involvert i termisk kull og oljesand samt 
våpen som er forbudt i henhold til internasjonal lovgivning eller anses som kontroversielle 
på grunn av deres vilkårlige virkning eller den uforholdsmessige skade de medfører.  
 
Videre kan Danske Banks Integration Council i spesielle tilfeller beslutte å innføre 
restriksjoner som berører spørsmål som for eksempel normer, etikk eller dilemmaer, eller 
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basert på kundeforhold, handlinger fra andre investorer eller negativt resultat fra dialog eller 
stemmegivning. 
 
Investeringsrestriksjoner gjelder også for utstedere som er omfattet av sanksjoner som er 
definert av Danske Banks AML/CTF og sanksjonspolitikk.  
 
Når vi benytter eksterne kapitalforvaltere til å ivareta investeringene på vegne av Danica vil 
disse forvaltere som utgangspunkt være underlagt Danicas investeringsrestriksjoner. 
 
3.4 ESG kommunikasjon og rapportering 

Vi kommuniserer om vår tilnærming, aktiviteter og fremskritt innenfor bæredyktige 
investeringer for eksempel gjennom online publikasjoner, årsrapporter og kundemøter. Vil 
tilstreber å kommunisere med en åpenhet slik at våre interessenter kan finne svar på 
spørsmål på en klar og effektiv måte. 
 
Vi rapporterer årlig til de FN støttede Principles for Responsible Investments (PRI). 
 
I arbeidet med bærekraftige investeringer kan det til tider oppstå dilemmaer. Vi tilstreber å 
være åpne om disse problemstillinger og gå i dialog med våre kunder og interessenter for å 
finne de best mulige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 


