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In ves to re ne styr ker egne 
bæ re krafts ana ly ser og  
øns ker tredjepartsverifisert, 
sam men lign bar rap por te-
ring av høy ere kva li tet fra 
sel ska pe ne.

Så å si alle in ves to re ne i un der sø kel sen 
sier at de ut vik ler en «rig or ous and 
diciplined» til nær ming til å ana ly se re 
ESG (En vi ron men tal So cial Go ver
nan ce)data i sine in ves te rings ana ly ser. 
I den ne un der sø kel sen et ter ly ser der for 
en stor an del av de spur te en bedre 
bæ re krafts rap por te ring. Det te er sann
syn lig vis en vik tig dri ver for at fle re og 
fle re sel ska per rap por te rer på ESG og 
ikkefi nan si el le opp lys nin ger. Den ne 
tren den fort set ter å øke, men den sto re 
end rin gen sam men lig net med bare 
noen få år si den, er in ves to re nes krav 
til kva li tet på ESGrap por te ring. In ves
to re ne øns ker seg trans pa ren te opp lys
nin ger som gjør sel ska per sam men lign
ba re, og som er ve ri fi sert av en uav hen
gig tred je part. Det te vi ser EY sin fem te 
glo ba le un der sø kel se av 298 in sti tu sjo
nel le in ves to rer, «How will ESG per for
man ce chan ge your fu tu re?»

98 % av in ves to re ne vur de rer  
ikke-fi nan si el le opp lys nin ger
I 2018 svar te 3 % av res pon den te ne at 
de ikke vur de rer ikkefi nan si el le opp
lys nin ger, i 2020 er det te tal let re du
sert til 2 %. Den sto re end rin gen lig

ger alt så ikke her, men hel ler i en 40 % øk ning i an tal let som gjen nom fø rer en 
struk tu rert, me to disk eva lue ring i ste det for en ufor mell eva lue ring. Nå, i grønn vas
kin gens gull al der, vok ser det frem et ty de lig sig nal om at ESGrap por te ring vur
de res nøye, og med det te øker også in ves to re nes kom pe tan se og for stå el se for 
te ma et.

Et gjen nom gå en de tema for rap por ten er at in ves to rer slut ter seg til an be fa lin
ge ne fra G20lan de nes Task Force on Cli mate Re lated Fi nan ci al Disclosures 
(TCFDram me ver ket). TCFD bi drar til at sel ska pe ne sy ste ma tisk rap por te rer på 
kli ma ri si ko, og gjør det enk le re for in ves to rer å vur de re og sam men lig ne sel ska
pers fi nan si el le på virk nin ger og ri si ko er i for bin del se med kli ma end rin ger. Som 
vist i fi gu ren un der, sav nes en ty de li ge re kob ling mel lom fi nan si ell og ikkefi nan
si ell in for ma sjon, noe TCFD vil kun ne bi dra til å styr ke.

Figure 6: The top five challenges to the usefulness and effectiveness of 
of ESG reporting
Thinking generally about the ESG reporting you receive, which of the aspects 
below, if any, do you believe are challenges to its usefulness and effectiveness?
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1 The disconnect between ESG 
reporting and mainstream
financial information

2 The lack of real-time
information 

3 The lack of information about 
how the company creates 
long-term value

4 The lack of focus on the material 
issues that really matter 

5 The lack of forward-looking 
disclosures

Ny glo bal un der sø kel se om ESG-rap por te ring:
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In ves tor un der sø kel sen ble gjort da 
covid19 be gyn te å gi glo ba le kon se
kven ser, og det kan sies at covid19  
har dis tra hert ver den noe fra kli ma
saken. Sam ti dig har pan de mi en vist at 
det er mu lig for både land og sel ska per 
å gjø re sto re end rin ger på kort tid når 
det er nød ven dig. Mary Delahunty, 
sjef for Im pact i HESTA sier «How 
com pa nies re spond to the pan dem ic 
– ad dressing the risk and think ing 
about them strategically – is ex act ly 
the way they need to re spond to cli
mate, gov er nance and so cial risks» og 
«The ‘S’ in ESG is vi tal in managing 
this cri sis and how com pa nies dem on
strate their re spon si bil i ty trhough their 
behavior.»

In ves to re ne fore trek ker  
TCFD-ram me ver ket
Sta dig fle re in ves to rer me ner at sel ska
pe ne ikke har lagt nok vekt på sine 
ESGopp lys nin ger. Blant an net har 
an tal let res pon den ter som er mis for
nøy de med opp lys nin ger på mil jø ri si ko 
økt med 14 % si den 2018. Det te kan 
nok del vis for kla res med at sta dig fle re 
in ves to rer fore trek ker TCFD som rap
por te rings ram me verk for kli ma ri si ko og 
mu lig he ter. ESGrap por te ring må der
for bli mer stan dar di sert, og opp lys nin
ge ne som opp gis, må byg ges opp av 
gode data for at in ves to re ne skal kun ne 
vur de re og sam men lig ne sel ska per. Det 
vi ser også at ka pi tal mar ke det øns ker å 
ta kli ma end rin ger på al vor.

Sel ska per med ne ga tiv på virk ning vil  
i stør re grad eks klu de res
Så man ge som 91 % svar te at ikke
finan si ell in for ma sjon har spilt en 
ve sent lig rol le i in ves te rings be slut nin
ger de siste 12 må ne de ne. Det blir 
sta dig mer van lig å gjen nom fø re eks
klu sjo ner og po si tiv screen ing. Det te 
in ne bæ rer for eks em pel at ut slipps in
ten si ve sel ska per blir eks klu dert fra 
por te føl jer. Po si tiv screen ing be tyr å 
vel ge in ves te rin ger ba sert på gode 
ESGpre sta sjo ner, ofte i en gitt sek tor. 
Både po si tiv og eks klu de ren de screen
ing bru kes i be slut nin ger.

Iføl ge Ja cob Michaelsen, sjef for bæ re
kraf tig fi nans i Nor dea, er det noen 
ut ford rin ger ved å bru ke eks klu de

ren de screen ing «... If you are sel ling 
off your ‘dir ty’ in vest ments to in ves
tors that do not care about this, the
re’s a bit of a haz ard that basically 
you’re saying, ‘Well, it’s some body 
else’s pro blem.’ So ac tu al ly, to an 
ex tent, we would be bet ter off if the 
most sustainable in ves tors bought the 
le ast sustainable in vest ments, be cause 
those in ves tors will be able to put 
more pressu re on the com pa ny to 
chan ge.»

In ves to re ne øns ker seg mer på li te lig 
in for ma sjon
ESGopp lys nin ger må være trans pa
ren te og byg ges opp av kva li tets data, 
men det te er ikke nød ven dig vis til fel let 
i dag. Un der sø kel sen vi ser blant an net 
at om trent halv par ten av de eu ro pe is ke 
in ves to re ne opp le ver at in for ma sjo nen 
de mot tar om grøn ne ob li ga sjo ner ikke 
er på li te lig. Det te un der byg ges også av 
at 82 % av res pon den te ne svar te at 
uav hen gig tred je parts ve ri fi se ring vil 
være nyt tig i for bin del se med rap por
te ring av på virk nin ger fra grøn ne 
in ves te rin ger.

Tre vik ti ge steg for å møte  
in ves tor for vent nin ger
Iføl ge rap por ten er det tre vik ti ge 
om rå der sel ska per må leg ge vekt på 
om de vil møte in ves to re nes for vent
ning til ESGpre sta sjo ner:
1. For bin del sen mel lom ikke-fi nan-

si ell og fi nan si ell rap por te ring 
må styr kes. Det te kre ver at tro ver
dig he ten av ikkefi nan si el le opp lys
nin ger er like høy som tro ver dig he
ten av fi nan si el le opp lys nin ger. 
Vi de re kre ver det te at sel ska per 
be nyt ter seg av me to der som er 
kjent for in ves to re ne.

2. Sel ska pe ne må inn fø re en mer 
ro bust til nær ming til kli ma ri si ko 
og -mu lig he ter og om stil lin gen 
mot en dekarbonisert frem tid. Det
te må kom mu ni se res mer helhetlig, 
helst ved bruk av TCFDram me
ver ket.

3. Bygg opp tro ver dig he ten til de 
ikke-fi nan si el le opp lys nin ge ne 
ved å vise god sty rings prak sis. 
Gjen nom før uav hen gi ge ve ri fi se
rin ger av rap por ter te opp lys nin ger. 
Det te sør ger for trans pa rens og 
øker in ves to rers til lit til at opp lys
nin ge ne er kor rek te.

ESG-rapportering vurderes nøye, og 
med dette øker også investorenes 
kompetanse og forståelse for temaet.


