
 

 

De Bæredygtige Udviklingsmål er indsatsområder for det 
globale samfund som helhed, men er også højst relevante 
for investorer. I takt med at samfundet tager de 
nødvendige skridt hen imod opfyldelse af målene, vil 
måden hvorpå virksomhederne driver deres forretning 
ligeledes ændre sig. Dette paradigmeskift er allerede i fuld 
gang og giver virksomhederne en lang række nye 
muligheder men udsætter dem også for risici. 

Som investor er det vigtigt for Sparinvest at forstå, hvordan 
den øgede fokus på de 17 verdensmål kan påvirke værdien 
af vores investeringer på kort, mellemlang og lang sigt. Vi 
anerkender ligeledes, at mange investorer ønsker at forstå, 
ikke kun hvad deres investeringer giver med hensyn til 
økonomisk afkast, men også hvilken indflydelse 
investeringerne har på samfundet i en bredere kontekst. Vi 
føler os forpligtet til at give dem den forståelse. 

Der er mange af de underliggende emner, som De 
Bæredygtige Udviklingsmål adresserer, som ikke er nye. 
Vores investeringsteams har lang erfaring med at integrere 
miljø-, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i deres 
investeringsprocesser. Vi arbejder også med de 

virksomheder, vi investerer i, hvor målet er at fremme 
langsigtet værdi gennem vores program for aktivt ejerskab, 
herunder udøvelse af stemmerettigheder og dialog med 
virksomhederne. 

I den sammenhæng er De Bæredygtige Udviklingsmål både 
en nyttig ramme for overvejelser om ESG-problemer og en 
linse, der tilbyder et globalt, langsigtet perspektiv. Når vi 
analyserer de underliggende problemer, overvejer vi, om 
de virksomheder, vi investerer i, og vores porteføljer 
samlet set er i overensstemmelse med de forventeligt 
langsigtede udviklingstiltag, som De Bæredygtige 
Udviklingsmål indebærer. De Bæredygtige Udviklingsmål 
understreger samtidig, at spørgsmålet om ESG ikke 
udelukkende er et spørgsmål om risikokontrol, men også 
kan hjælpe med at identificere samt åbne op for betydelige 
muligheder for langsigtede investorer. Måden hvormed, vi 
adresserer De Bæredygtige Udviklingsmål varierer 
naturligvis efter aktivklasse og investeringstilgang. Vi ser 
frem til at give yderligere indsigt i, hvordan vores 
investeringer er tilpasset De Bæredygtige Udviklingsmål. 


