
Danskernes investeringer skal bane 
vejen for den grønne omstilling

75 % CO2-reduktionsmål Nye brancheanbefalinger Model for CO2-måling

Dette vil give en samlet re- 

duktion på ca. 4,3 mio. tons 

CO2 fra 2020 til 2030.

I dag har ca. 774.000 

danskere – ca. hver sjette 

dansker over 18 år – investe-

ret via en investeringsfond 

for hvad der svarer til over 

1.000 mia. kroner. Knap 400 

mia. kr. heraf er investeret i 

aktiefonde.

Danskerne har yderligere 

1.000 mia. kroner stående 

på indlånskonti i bankerne, 

som potentielt også kunne 

investeres bæredygtigt.

Dermed banes vejen for at 

lede danskernes milliardin-

vesteringer i en grønnere 

og endnu mere bæredygtig 

retning.

Det anbefales blandt andet 

at lave klimarapportering 

baseret på  ➞ TCFD og at 

opgøre CO2-aftrykket for 

hver enkelt fond. Og at udøve 

et endnu mere aktivt ejerskab 

og ESG-integration.

Finans Danmarks medlem-

mer opfordres til at fremlæg-

ge planer for reduktion af 

CO2-aftrykket af deres udlån 

og investeringer i forbindelse 

med fremlæggelse af års-

rapport for henholdsvis 2022 

og 2021.

Danske banker og realkredit-

institutter finansierer allerede 

i dag grønne aktiviteter for 

400 mia. kr., og det bidrag 

kan vokse til 700 mia. kr. frem 

mod 2030.

Faktaark: Banker og real-

kreditinstitutters grønne 

investeringer

Finans Danmark og Investering Danmark forpligter sig 

til at bidrage til at gøre Danmark til en grøn stormagt.

F A K T A A R K

Vi har opfordret vores medlemmer til at følge syv nye branchean-

befalinger, som skal hæve barren yderligere for kapitalforvaltnings-

branchens mangeårige arbejde med bæredygtige investeringer.

Brancheanbefaling vedrørende 

minimumshåndtering af bæredygtighed

➞ Hent pdf på finansdanmark.dk

CO2-model for den finansielle sektor

➞ Hent pdf på finansdanmark.dk
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Brancheanbefaling
vedrørende minimums-
håndtering af bæredygtighed
Vedtaget af Investering Danmarks bestyrelse

1

CO2-model for
den fi nasielle sektor
Principper og metoder for måling og opgørelse

af fi nansierede emissioner fra udlån og investeringer

Vi forpligter os til via produktudbud, grøn information og rådgiv-

ning at give danskerne nemme og gode muligheder for globalt 

at investere i grøn og bæredygtig omstilling. 

 

Konkret forpligter vi os til at reducere CO2-aftrykket fra dan-

skernes investeringer i detail aktiefonde med 75 pct. frem mod 

2030 i forhold til verdensaktieindeksets (MSCI ACWI) CO2- 

aftryk i dag (2020).

Vi opfordrer vores medlemmer til at bruge CO2-modellen til kon-

kret handling, nemlig at sætte mål for reduktion af CO2 for deres 

udlån og investeringer.

➞ Hent pdf på 

 www.finansdanmark.dk
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