Watch out – ESG is here to stay!
Eric Pedersen, Deputy CEO, Nordea Funds Ltd and CEO, Nordea Invest
DIRF-dagen, 28. September 2018
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And this time, investors putting their money where their mouth is

Nordea Climate & Environment Funds, size in DKK
(Nordea Invest and Nordea-1)
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November 2016: Launch of Stewardship Code from the Danish
Committee on Corporate Governance
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Large Danish Investors have adopted the code
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Stewardship/Governance is an essential tool for a true Sustainability agenda
Exclusion keeps your hands clean – but at the price of forgoing influence!
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Climate
Waste
Water
Energy efficiency
Emissions
Product Innovation
Recycling
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Human rights
Labour rights
Health & Safety
Responsible supplier
management
Union and association
rights
Privacy and data
security
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Bribes & corruption
Fraud
Female representation in
the board
Board composition dependent / independent
Separated roles for the
CEO and Chairman
Incentive systems
Legal and tax compliance

ESG
Scorecard
–
B+
You will be asked questions

…and investors will want to know what you answered
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Hint: following the letter of the law is not enough any more

9

So, dare to have the long-term perspective, and accept that
Sustainability = Risk management
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•

Oplysningerne i dette materiale er afgivet i præsentationsøjemed af Nordea og anses ikke for at være
fyldestgørende, og væsentlige aspekter i dette materiale kan til enhver tid ændre sig. Selvom Nordea
bestræber sig på at sikre, at oplysningerne i dette materiale er pålidelige, gives der ingen garanti for, at
oplysningerne er fuldstændige, korrekte eller tilgængelige, og Nordea kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller
mangler i oplysningerne i materialet.

•

Henvisning til selskaber eller investeringer i dette materiale skal ikke opfattes som en anbefaling om køb
eller salg af disse, men tjener alene som illustration. Den historiske udvikling skal ikke ses som en pålidelig
indikator for fremtidige resultater. Værdien af det finansielle instrument kan stige og falde, og investor kan
risikere ikke at få sin fulde investering tilbage. Oplysningerne i dette materiale skal ikke opfattes som
investeringsrådgivning af nogen art eller som en opfordring til at investere i et finansielt produkt eller
instrument, gennemføre nye eller afvikle eksisterende transaktioner eller følge en bestemt handelsstrategi.
Materialet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe et værdipapir/finansielt instrument
og/eller produkt. Det udgør heller ikke et tilbud om salg eller en opfordring til køb af finansielle instrumenter
og/eller produkter i et land eller over for en person i et land, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller
et sådant salg eller køb ikke er tilladt ifølge landets lovgivning. Nordea anbefaler, at du læser det seneste
produktmateriale (vedtægter for investeringsforeningen, prospekt, den centrale investorinformation,
brochurer og andet materiale, som er tilgængeligt via www.nordea.fi/funds), inden du foretager en
investering. Potentielle investorer eller modparter bør rådføre sig med deres professionelle skatterådgivere
samt juridiske og økonomiske rådgivere mv. om de mulige konsekvenser af en investering, de påtænker at
foretage, herunder de mulige risici og fordele ved den pågældende investering. Potentielle investorer eller
modparter bør fuldt ud forstå den påtænkte investering og forvisse sig om, at de ud fra deres egne forhold
og ønsker har foretaget en uafhængig vurdering af, om den påtænkte investering er hensigtsmæssig. Intet i
denne film skal fortolkes som skattemæssig, juridisk, forsikringsmæssig eller investeringsmæssig rådgivning.
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Nordeas produkter og serviceydelser er ikke rettet mod eller beregnet til amerikanske statsborgere og
statsborgere fra andre lande, som midlertidigt opholder sig i USA, eller amerikanske virksomheder eller
organisationer, som er oprettet i henhold til lovgivningen i USA, en amerikansk stat, et amerikansk territorie
eller en amerikansk besiddelse, eller et bo eller en fond, der er underlagt skattereglerne i USA, og dette
materiale udgør ikke et tilbud om at levere eller en opfordring til køb eller salg af de omhandlede produkter
eller serviceydelser i USA. Amerikanske statsborgere og statsborgere fra andre lande, der midlertidigt
opholder sig i USA, må ikke købe Nordeas produkter og serviceydelser, og Nordea accepterer ikke en
anmodning om køb af produkter eller serviceydelser fra sådanne statsborgere.

•

Enhver ejendomsret, ophavsret og varemærkerettighed samt alle øvrige immaterielle rettigheder til dette
materiale tilhører Nordea. Det er ikke tilladt at kopiere, gemme eller på anden måde gengive, tilpasse,
modificere, overdrage, anvende eller udnytte hele eller dele af indholdet i materialet uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nordea.

