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Høy kapitalavkastning

Overbevisende vekstutsikter

Ledelsestillit

Bærekraft

Eierfokus

Regnværsbeskyttelse

Grådig billig

Jaktregler

Bærekraft er integrert i vår investeringsprosess
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Vi søker å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning

tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. For oss er det avgjørende

å ha tillit til at ledelsen har evne og vilje til å gjennomføre tiltak som

sikrer etterlevelse av dette. Oppfyller ikke et selskap våre krav til

bærekraft, vil vi ikke eie det.

Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av vår investeringsprosess der vi prøver

å forstå om selskaper drives i tråd med allmenne miljømessige, etiske og

sosiale normer.

Konsentrerte porteføljer gjør det lettere å vurdere det enkelte selskaps

og ledelses holdning til langsiktig bærekraftig utvikling. Ansvaret for

disse vurderingene ligger hos våre porteføljeforvaltere.

Selskaper som på etisk grunnlag blir ekskludert fra investering i Statens

pensjonsfond utland, vil også bli utelukket fra våre fond.

Vi har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er

medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige

investeringer).

HOLBERG
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Mange av «våre» selskaper forplikter seg 
i forhold til FNs bærekraftmål



5

Kapital kan bidra til å skape en bedre verden

Holberg 

Triton

Holberg 

Rurik
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Konsentrerte porteføljer gjør oss bedre i stand 
til å følge opp selskapene vi er investert i
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Holberg Likviditet

Holberg Obligasjon Norden

Holberg Kreditt

Holberg Global

Holberg Rurik

Holberg Triton

Holberg Norden

Holberg Norge

Antall selskaper i våre porteføljer
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Holberg Global

Holberg Rurik

Holberg Triton

Holberg Norden

Holberg Norge

Holberg Kreditt

Holberg Obl. Norden

Holberg Likviditet

Selskaper der ESG er / har vært tema

Environmental Social Governance
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Vi følger NBIMs ekskluderinger 

Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte retningslinjer for observasjon og 

utelukkelse av selskapet fra oljefondet. 

Retningslinjene inneholder kriterier for utelukkelse som enten er basert på 

selskapene produkter eller deres adferd. 

Fondet skal ikke være investert i selskaper som:

- fremstiller visse typer våpen

- baserer sin virksomhet på utvinning av kull (min. 30 % av inntektene)

- baserer mer enn 30 % av sin kraftproduksjon på kull

- produserer tobakk

- utøver grove brudd på etiske normer (menneskerettigheter, korrupsjon, miljø)

Fondet skal heller ikke være investert i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar 

til brudd på grunnleggende etiske normer. 

Pr. i dag er 138 selskaper utelukket fra NBIMs investeringsunivers.
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1. Innarbeide samfunnsansvar og bærekraft i våre investeringsanalyser og 

beslutningsprosesser knyttet til investeringer.

2. Arbeide aktivt for at selskapene vi investerer i driver samfunnsansvarlig.

3. Arbeide for åpenhet knyttet til samfunnsansvar i de virksomheter vi 

investerer i.

4. Samarbeide med andre investorer for å fremme aksept og implementering 

av samfunnsansvar.

5. Aktivt søke å fremme bærekraft som prinsipp i ulike fora.

6. Utarbeide rapporter om våre aktiviteter og fremdrift knyttet til disse 

prinsippene.

Vi har signert FNs prinsipper for 
bærekraftige investeringer

Vi forplikter oss til å:
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Vi er medlem av Norsif

Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, 

tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for 

ansvarlig og bærekraftig forvaltning. 

Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av 

fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og 

blant andre interessenter.


