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Teamet for ansvarlige investeringer

ESG og klimakompetanse med over 40 års sammenlagt forvaltererfaring

Janicke Scheele

Leder ansvarlige 

investeringer

Karl G. Høgtun

Senioranalytiker

MBA, MIM. Arbeidet med 

norske og globale 

kapitalmarkeder siden 1990. 

Erfaring som analytiker,  

porteføljeforvalter, aksjesjef og 

leder nordisk aksjeforvaltning. 

Begynte i ansvarlige 

investeringer teamet i januar 

2016.

Arbeidet med norske og 

globale kapitalmarkeder siden 

1989. Erfaring med analyse, 

porteføljeforvaltning, strategisk 

og taktisk aktivaallokering. 

Begynte i DNB Asset 

Management i 2006. Ledet 

teamet siden 2015.

Hanne Rasch Rognmo

Analytiker

MA i Internasjonal Miljøpolitikk 

fra Middlebury Institute of 

International Studies 

(Monterey, California). Erfaring 

fra Avinor og som 

konserntrainee hos DNB. 

Begynte i ansvarlige 

investeringer teamet i 2016.

Henry Repard

Analytiker

MSc i Miljø og Bærekraftig 

Utvikling fra University College 

London. Erfaring som analytiker 

fra KLP Asset Management og 

Carbon Disclosure Project. 

Begynte i ansvarlige 

investeringer teamet i april 

2018.

Laura McTavish

Analytiker

MSc i Karbon Finans fra 

University of Edinburgh. 

Erfaring som analytiker på ESG 

risiko i porteføljer hos Trucost 

(S&P Global). Begynte i 

ansvarlige investeringer teamet 

i mars 2018.



Standardsetting Aktivt eierskap Eksklusjoner ESG-integrering

▪ Beste praksis

▪ Forventningsdokumenter

▪ Forskning og empiri

▪ Investorsamarbeid

▪ Stemmegivning og dialog 

med valgkomiteer, styrer 

og ledelse

▪ Påvirkningsdialoger  med 

selskaper, reaktivt og 

proaktivt

▪ Fokusområder

▪ Tematiske dialoger

▪ Investorsamarbeid for 

påvirkning 

▪ Etikk

▪ Screening

▪ Normer og standarder

▪ Eksklusjoner

▪ Risikohåndtering

▪ Vurdering av risiko og 

muligheter knyttet til 

miljø, sosiale forhold og 

eierstyring i 

investeringsbeslutninger 

som en integrert del av 

forvaltningen

DNBs tilnærming til ansvarlige investeringer

Fire pilarer

Tematiske investeringer
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Direkte mot selskap
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Våre verktøy som aktive eiere

StemmegivningDialogVurdering av selskapets 

praksis

Samarbeid med andre 

investorer

E

S

G

Påvirke selskapet i en 

positiv retning

Selskapet ekskluderes fra 

investeringsuniverset
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Påvirkningsdialog – hvordan oppnå resultater?

Successful engagements Key requirements for an effective engagement

• Higher average profitability 

(ROA) or target

• Higher sales growth

• Higher pension fund holding

• Increased lead-activist 

shareholding in target

Unsuccessful engagements

• No change in ROA, growth or 

shareholding

Engagement practices associated with success 

• Lead investor from same location as target

• Lead should have high AUM and large holding in 

target

Supporting investors amplify the activists’ influence

• Supporters from foreign countries

• Preferably with high AUM and large holding in target

Gains from targeting firms where success is more 

probable

• Targets should have high institutional ownership

• Prioritise firms with broad institutional ownership

Source: Dimson, E., Karakas, O., and Li, X., 2018: “Coordinated Engagements”

Financial impact
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ESG integrert

• Screener selskaper – gir anbefaling til forvalterne

• ESG og CO2-data er tilgjengelig i porteføljestyringssystemet

• System for å fange opp endringer i ESG-score og potensielle eller 

bekreftede brudd på internasjonale normer og standarder

• Dedikert ESG-analytiker per fond
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ESG integrert

ESG team og dedikert ESG-analytiker for fond Forvalterteam

Screening, overvåking og 

selskapsanalyser
Investeringsbeslutning

Investeringsunivers og nye 

selskaper som vurderes i 

porteføljen

Porteføljeselskaper og 

referanseindeks (løpende)

Kriterier:

• Standard for ansvarlige 

investeringer

• Vesentlige ESG risiko og 

muligheter

Ikke i brudd med standard, 

ikke vesentlige ESG risiko, 

muligheter eller 

kontroverser

Identifisert 

vesentlige ESG 

risiko og 

muligheter eller 

lav ESG score

Eierskapsutøvelse ved dialoger 

i henhold til DNBs standard 

for ansvarlige investeringer

Eksklusjoner i henhold til DNBs 

standard for ansvarlige 

investeringer

Løpende varsler 

om hendelser og 

endringer i ESG 

faktorer

• Basert på finansielle og 

vesentlige ESG faktorer

• ESG data er integrert i 

forvaltersystemet

• Lav ESG score leder til 

dialog

• Aksjevalg og bet-

kalibrering

• Portefølje-konstruksjon

Felles vurdering

Stemmegivning og relaterte dialoger

Dialog med selskaper

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpm-Wbi_riAhWk1aYKHWnpAvIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjtzq2bi_riAhXqxMQBHWXICc8QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.videoblocks.com/video/red-stop-sign-appears-and-zoom-in-bk8-vyj%26psig%3DAOvVaw0HTYqJ8lWBVmdO6va5vrP6%26ust%3D1561189753349206&psig=AOvVaw0HTYqJ8lWBVmdO6va5vrP6&ust=1561189753349206
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Fokusområder for ansvarlige investeringer

Klima

Vann

Menneskerettigheter

Avskoging og arealbruk

Produktsikkerhet og kvalitet

Forsyningskjeder i utviklingsland

Likestilling og mangfold

Havet

Antikorrupsjon

Skatt

2016 2017 2018 2019

Metangass

Shipbreaking

Brudd i internasjonale normer og standarder
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Ansvarlig og bærekraftig forvaltning i DNB 

Konsernstandard
for ansvarlige 
investeringer

Utvidede 
eksklusjons-

kriterier

Fond med 
bærekraftstema
klima og miljø

«Impact» fond

Alle indeksfond

Alle aktivt forvaltede fond

Ekskluderer produksjon av tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, 

termisk kull (>=30% av inntekter/produksjon), oljesand (>=30% av 

inntekter) og selskaper som bryter med internasjonale normer og 

standarder

DNB Global ESG, DNB Global Emerging Markets og DNB Global 

Emerging Markets ESG ekskluderer i tillegg selskaper innen 

produksjon av konvensjonelle våpen, alkohol og kommersiell 

spillvirksomhet.

DNB Global Lavkarbon, DNB Grønt Norden, DNB Barnefond og

DNB Low Carbon Credit utelukker i tillegg selskaper basert på 

«fossilfrie» kriterier, blant annet hele energisektoren og selskaper 

med høyt karbonavtrykk. Fondenes ESG score er høyere enn 

referanseindeksene. 

DNB Grønt Norden velger også inn selskaper med positiv klima- og 

miljøeffekt.

DNB Miljøinvest/Renewable Energy investerer i selskaper innen 

fornybar energi eller energieffektivisering.

Negativ screening og aktiv 

eierskapsutøvelse
Positiv screening ESG-integrering

9
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Trusler og muligheter – temafond og «impact» fond
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Kilde: UN – World Urbanisation Prospects 2018, The Guardian, Scribe UK

?

Global urban population
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Forbehold

Presentasjonen er utarbeidet til internt bruk for våre klienter. Innholdet er ikke produsert for offentlig publikasjon. Informasjonen kan derfor ikke gjengis uten 

samtykke fra DNB Asset Management AS.

Presentasjonen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon. DNB Asset Management AS garanterer ikke at informasjonen i presentasjonen er presis, korrekt 

eller fullstendig. Uttalelsene i presentasjonen reflekterer DNB Asset Management AS oppfatning på det tidspunkt presentasjonen ble utarbeidet, og DNB Asset 

Management AS forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Det skriftlige materiale som utdeles må ses i sammenheng med hva som sies muntlig 

under presentasjonen. DNB Asset Management AS påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne 

presentasjonen.

Denne presentasjonen er ikke et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Det gjøres oppmerksom på at det presenterte produktet 

innebærer investeringsrisiko, som inkluderer muligheten for tap av hele eller deler av det investerte beløp. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig 

avkastning.

DNB Bank ASA og/eller andre selskaper i DNB-konsernet eller ansatte og/eller tillitsvalgte i konsernet kan handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede 

instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon 

mellom ulike enheter i DNB. Ansatte i DNB Asset Management AS som har utarbeidet denne presentasjon, kan derfor være forhindret fra å bruke og/ eller være 

kjent med slik informasjon som måtte finnes i andre selskaper i DNB-konsernet og som kan være relevante for denne presentasjonen.

DNB Asset Management AS er et selskap i DNB-konsernet med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO 880 109 162.
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