
SKAGEN og SFDR;
Tiltak og erfaringer så langt
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ESG og SFDR – markedsutsikter:

• Før: ett alternativ til 'tradisjonell' kapitalforvaltning / 
verdiskaping

• Nå: i økende grad juridisk forankret prinsipp å forvalte 
etter

• Potensiell trend:

- ESG konvergens; integrert og naturlig del av 
fremtidig og 'konvensjonell' kapitalforvaltning

- Mindre reelt skille mellom 'ESG' og 'ikke-ESG'

- Pågående/påfølgende re-allokering i markedet gir 
nye muligheter

• Forvirring videreføres?

- 75% av svenske fond er artikkel 8

- Fossileksponering på kontinentet

- Dominans av diverse fondsmerkinger
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Morningstar: Status på SFDR kategorisering
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SKAGEN og SFDR: Forankring av ESG i organisasjonen

• ESG rammeverk; forankret i styret

- Samme gjelder for fullmakt for utøvelse av aktivt eierskap jfr. 'Lov om verdipapirfond'

• ESG integrert som prosess i porteføljeavdelingen og i individuelle investeringer for aksjefondene

- Forvaltere har skin-in-the-game; ESG team fasiliteter / støtter / utvikler

• Felles rammeverk med SAM for eksklusjoner; videre synergier utforskes hvor skala kan gi bidrag

• SFDR:

- Forankret og diskutert i hele organisasjonen – fra tidlig stadium for å sikre buy-in fra start

• Porteføljeavdeling

• Ledergruppen

• Rådgivningsapparatet

• Kommunikasjon

- Tredjepartsvurdering på juridisk rammeverk og SKAGENs respons til rammeverket

- Etterlevelse i stor grad forankret i porteføljeavdelingen – men med innsyn og kontroll fra styret og 
ledergruppe
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Principle Adverse Impact Indicators (PAI) Kartlegging – erfaringer så 
langt
• Preliminær kartlegging av PAI data på samtlige poster i aksjefondene

- Kjente mangler; data mangel, large-cap bias

- Nye utfordringer; data kvalitet – en variabel for år 'y', kan ha forskjellige verdier alt etter kilde 
benyttet

- PAI: umodent og uvisst; 'enda ett sett med tall å rapportere'

• SKAGEN tiltak på PAI i investeringsprosess:

- Kryss referere datapunkter

- Fokusere på materialitet

• Bør utvises stor skepsis til data;

- Partisk - i favør noterte large-cap selskaper

• Kvantitet av informasjon = 'kvalitet'

- Subjektive rammeverk for databehandling og aggregering

Chen et al JPM
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Tiltak
• Kategoriserte samtlige fond som artikkel 6 i mars i år pga. høy regulatorisk usikkerhet om kravene til 

Art 8.

- Modningsprosess kombinert med mer info gjør oss nå trygge på at aksjefondene møter Art 8 krav

• Artikkel 8: 'bærekraftig kapitalforvaltning' – formål til fondene forblir; handler om investeringsprosess

• Som ledd i å oppgradere til Artikkel 8, så utvider vi rollen til ESG analyse i investeringsprosessen for 
å sikre dokumentasjon og analyse for interne og eksterne behov
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1 2 3 4
Investment Case 

Identified 

Negative Screening 

Construction of investment Case

Enhanced Due 
Diligence 

ESG Factsheet

Executing Investment 
Case

Active Ownership

Investment Process

ESG Process

ESG TEAM ESG TEAM ESG TEAM ESG TEAM 

PMs PMs PMs PMs

1. Accountable for 
screening and 
portfolio wash 

1. Conducted by 
the ESG team 
and included in 
the ensuing fact 
sheet. 

1. Populate with 
ESG data

2. Determines color 
of traffic light 

3. Approve Fact 
sheet 

1. Support with data 
insights 

2. Can mandate an 
engagement 
escalation/re-
assessment is 
ESG aspects of an 
investment case 
fail to manifest. 

1. To offer 
comment and 
identify KPIs 

1. Executive and 
explain voting 
preferences

2. Engagements

1. Assess the ESG 
related financial 
risk. 

Responsible

Nytt Rammeverk for ESG Integrering 

1. Forward 
screening request 
for new 
investment ideas
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Første runde:
https://www.skagenfondene.no/om-oss/ansvarlige-
investeringer/ 
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SFDR – fortsatt åpne spørsmål

• Rådgivning; hvordan skal vi (og kunden) balansere bærekraftpreferanser opp i mot 'tradisjonelle' 
finansielle preferanser?

- Rollen til ESG i finansteori er fortsatt nybrottsarbeid; men

• Ingen logikk i att 'mer bærekraft = bedre avkastning' (Art 9 kan bety lavere forventet avkastning)

- En avveining som kunden er kjent med på forhånd i dag?

• 'Er bærekraftig (investerings)formål viktigere enn finansiell avkastning?'

• 'Er bærekraft viktig som ett parameter i å levere finansiell avkastning?'

• Kvalitetssikring av data

- Hvordan sikre i) tilgang på data, og ikke minst ii) troverdig data?

• Nylig SFDR lvl. II forslag (21 okt) fremmer at taksonomirapportering skal være revidert 

- Hva så med PAI/SFDR rapportering?

• Virtuous circle Vicious circle? Implikasjoner for verdsettelser i markedet / macroprudential tilsyn / 
moral hazards



Den norske fondsforvalteren SKAGEN Fondene (SKAGEN AS) er en del av Storebrand-konsernet. Storebrand Asset Management AS kjøpte SKAGEN AS i 
2017, og eier 100% av selskapet. Storebrand Asset Management AS er 100% eid av Storebrand ASA.

SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne presentasjonen er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene 
i presentasjonen reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Presentasjonen skal ikke forstås som et tilbud 
eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk 
eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i 
fondets portefølje. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, 
fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i 
fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Takk for oppmerksomheten


