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Formuesforvaltning:

• Etablert i 2000
• Financial Life Manager
• NOK 130bn AuM
• 21 kontorer (Norge, Sverige, UK)
• Kunder: HNW/UHNW familier & stiftelser
• Helhetlig wealth management tilbud
• Institusjonell multi-asset

investeringstilnærming

Et rikere liv.
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Bærekraft - Etterspørsel/viktighet
- Prospera Private Banking 2021



Norge Sverige Danmark

Kilde: TNS Prospera/Formuesforvaltning 2021 – «Scan her wealth»

69% 75% 62%
Synes det er viktig 
eller svært viktig at 
investeringene bidrar 
til et bærekraftig 
samfunn.

Kvinnelige investorer er opptatt av 
bærekraftige investeringer
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DN, 14. august 2021

DN, 16. oktober 2020



FO
R

M
U

ES
FO

RV
AL

TN
IN

G

Negative 
avtrykk

Eksklusjon

Etisk fokus

Bærekrafts-
målsetninger1

Transisjon & 
aktiv 

forvaltning

Inn mot 2023/24 ……

Påvirkning

Fokus på 
gode data

ESG score

1. Inkl. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
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Føle deg trygg på at du kan 
leve det livet du ønsker, 

uansett

Bevare og videreutvikle det 
som er skapt for fremtiden og 

de som kommer etter deg.

Handlingsrom for å 
kunne gjøre det du 

brenner for.



Ditt 
personlige 

avtrykk

Avtrykket 
fra din 

portefølje

Din 
virksomhets 

avtrykk

Collaborate
Data, analyse, forskning mm

Inform
Impact tracker, SDG 360, Formue 

Footprint

Take Action
Personlig/porteføljen/virksomheten

Forstå ditt fotavtrykk og
hva som skal til for å 

redusere dette

Forstå hvilken impact din 
portefølje har utover

finansiell avkastning. Sett 
mål og velg strategi for å 

nå disse.

Forstå hvilken impact din 
virksomhet har. Lag en plan 

for transisjon.
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Disse investorene 
har samme mål –
men ulike 
metoder

Selv om målet er det samme for de 
fleste kunder når det kommer til 
bærekraft er det flere syn på hva som er 
den beste metoden for å nå målet.

Verdier/Policy ESG Integrasjon ImpactTema

… ønsker ikke å 
investere i selskaper
som representerer
uønsket eller skadelig
virksomhet

Eksempler kan være
våpen, barnearbeid, 
tobakk, miljøskade
mm

… tror på at mange
virksomheter må 
transformeres og
ønsker å investere i 
selskaper som kan 
vise en troverdig plan 
for å  langsiktig
bedring av sitt avtrykk

Dette omfatter en 
overvåking av avtrykk
opp mot målsetninger
og prognoser

…ønsker å bruke sine
investeirnger til å 
støtte et eller flere
konkrete temaer. 
Innebærer i praksis
en begrenset
markedseksponering. 

..ønsker å maksimere
impact av investeringene. 
Impact kommer før
avkastning og ønsker å se 
en direkte kopling
mellom investeringene og
forbedringer på ønsket
område.

A B C D



Verdier/policy ESG Integrasjon

Impact

TemaFormuesforvaltnings ”House 
view” inkluderer ESG integrasjon
og er orientert mot transisjon -
med mål om å være på 
uslippskurven i henhold til Paris-
avtalen innen 2030.

Investorene kan imidlertid velge å 
tilte porteføljene for å bedre
oppfylle deres preferaner (eks):

• Ekskludere flere selskaper
• Fokusere på særskilte SDG
• Ytterligere forbedre impact

Maksimere impact
gjennom å redusere

avtrykk.

Normbasert screening 

Min preferanse:

Mer eksklusjon enn i House 
view

Min preferanse:

Inkludere spesielle mål 
og/eller temaer

Min preferanse:

Høy grad av impact med potensiell lavere
avkastning, off-sets og filantropi

Formuesforvaltning House View

Hva er dine preferanser 
og din strategi?



Bærekraft på 
investeringssiden



Vår metodikk

Påvirkning – ofte beskrevet som 
«engagement» - handler om å identifisere 
de tingene som kan forbedres hvor stor 
investor i dialog med forvalteren kan 
påvirke til positiv endring

Data* fra >1.000 studier utført 2015-2020 
viser det oppnås positive 
porteføljeresultater når bærekraft 
integreres i investeringsprosessen og fokus 
er på påvirkning

«Det er flere veier til Rom»

Alle som ønsker å bidra til endring i retning av en mer bærekraftig utvikling 
har samme mål – positiv endring. Vi mener det er bra at det finnes ulike 
måter å tilnærme seg dette på. Det viktigste er at strategien er 
gjennomtenkt, at det finnes gode data som skaper objektivitet og derfor 
gode beslutninger.

* Whelan et al, NYU Stern Center for Sustainable Development and Rockefeller Asset Management, 2021



Elementer som får økt 
fokus:
• Negative fotavtrykk (adverse impacts) erstatter 

ESG score

• Arbeid med økt dekningsgrad karbonavtrykk

• Tydeligere fokus på transisjonsrisiko i utsatte 
sektorer

• Større fokus på eierstyring (PRI prinsipp #2)

• Kravene i Åpenhetsloven innlemmes i 
forvalteroppfølgningen
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ESG integrert i prosessen Engagement

2014 2016 2018 2022 2024

Retning - utvikling



Karbonavtrykk

Hva betyr tallet?



Sammenlikning mot 
lokalt og globalt 
marked

Kort om metodikk



Sustainability Reporting V2.0
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 SDG Alignment / Impact
 Implied Temperature Rise tracking
 Portfolio emissions reduction tracking



Takk for oss!
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