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Horisont Kapitalforvaltning har som målsetning å skape best mulig risikojustert avkastning for våre 

kunder, samtidig som vi har en sterk forankring i bevaring av kundens hovedstol. For å forstå 

risikoen knyttet opp mot den enkelte portefølje er det viktig å ha en strukturert tilnærming til 

underliggende begreper som bærekraft og ansvarlighet.  

 

Forordning (EU) 2019/2088 (SFDR) om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle 

tjenester (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021, og gjelder blant annet for verdipapirforetak med 

tillatelse til å yte investeringstjenesten porteføljeforvaltning. Disse retningslinjene beskriver 

Foretakets etterlevelse av SFDR artikkel 3 (retningslinjer for bærekraftsrisikoer), SFDR artikkel 4 

(negative bærekraftskonsekvenser) og SFDR artikkel 5 (godtgjørelsespolitikken i forbindelse med 

integreringen av bærekraftsrisikoer).   

 

Et selskap som utviser samfunnsansvar skal bl.a unngå skadelig miljøpåvirkning, respektere 

menneskerettighetene, motvirke korrupsjon samt sikre trygge arbeidsforhold. I finansmarkedet 

omtales dette ofte som ESG-relaterte faktorer. ESG står for Environmental, Social and corporate 

Governance. På norsk er dette faktorer selskaper vurderes etter, eller faktorer de selv styrer etter: 

 

E – Environmental – Klima og miljø   

S – Social – Samfunnsansvar og menneskerettigheter   

G – Governance – Eierstyring, ansattes rettigheter, likestilling m.m 

 

Foretaket tar foreløpig ikke hensyn til mulige negative konsekvenser av våre 

investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer i tråd med SFDR. Foretaket er selvfølgelig 

aktsomme og reflekterte i dets investeringsbeslutninger men har enn så lenge ikke ressurser til å 

gjennomføre en slik prioritering.  Foretaket følger samtidig utviklingen i 

kapitalforvaltningsbransjen og vurderer løpende slik frivillig etterlevelse. 

 

En bevissthet rundt ESG-relaterte faktorer vil imidlertid hjelpe oss som kapitalforvalter å avdekke 

risiko relatert til omdømme og finansiell status i ulike deler av den enkelte portefølje. Vi har derfor 

valgt å se hen til allerede etablerte miljøer hva gjelder anbefalinger og utelukkelse av selskaper. I 

denne sammenhengen søker vi på generell basis å screene våre porteføljer årlig iht Etikkrådet for 

Statens pensjonsfond utland. Stortinget har bestemt at Statens pensjonsfond utland ikke skal være 

investert i selskaper som bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, fremstiller visse typer 

våpen, baserer sin virksomhet på kull eller produserer tobakk.  
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Finansdepartementet har gitt retningslinjer og opprettet et uavhengig Etikkråd som undersøker og 

evaluerer selskaper og gir anbefalinger om selskaper bør utelukkes eller settes til observasjon. 

Norges Bank fører oversikt over de selskap som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland 

https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/utelukkelse-av-selskaper/. 

Selskaper som produserer bestemte produkter kan utelukkes. Sentrale komponenter til våpen som 
ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, utelukkes av Etikkrådet. 
Dette omfatter i praksis kjernevåpen, klasevåpen og antipersonellminer. Videre er produksjon av 
tobakk et kriterium for utelukkelse. Observasjon eller utelukkelse kan også besluttes for 
gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 
pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på 
termisk kull. 

Enkeltselskaper kan også utelukkes fra fondet dersom de medvirker til eller selv er ansvarlig for grove 
normbrudd. Denne typen utelukkelser knytter seg til selskapers atferd. Kriteriene som kan danne 
grunnlag for utelukkelse på slikt grunnlag er: 

• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, 
tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting 
av barn 

• Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner 
• Alvorlig miljøskade 
• Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til 

utslipp av klimagasser 
• Grov korrupsjon 
• Andre, særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. 

 

De ovennevnte punkter er en gjengivelse fra Statens pensjonsfond utland sin nettside knyttet til 

Etikkrådets virksomhet. Det er foretakets oppfatning at Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland 

er et fagorgan med høy integritet og som nyter stor tillitt både i Norge og i internasjonale fora. 

Etikkrådets tilrådninger kommer både med et kvalitetsstempel og er offentlig tilgjengelige. 

Foretakets screening av porteføljene søkes gjennomført på årlig basis. Dersom det skulle vise seg at 

vi i den løpende forvaltningen opplever at en av våre investeringer skulle havne på listen over 

utelukkede selskaper til Etikkrådet, vil vi foreta en revurdering av den enkelte investering (aksje, 

obligasjon eller fond) og alt annet like selge vårt innehav knyttet til investeringen.   

 

I de tilfeller der våre porteføljer kan inneholde indekserte produkter (ETFer og indeksfond) vil vi 

oppleve at de overnevnte screeningkriteriene ikke blir fulgt. Det er imidlertid et stort fokus rundt 

dette på generelt grunnlag i finansbransjen, og også her utvikles det løpende ESG-relaterte 

indeksinvesteringer. Vi følger denne utviklingen løpende og søker å tilpasse våre porteføljer 

deretter.     

 

Foretaket har utarbeidet Etiske retningslinjer for å bidra til at Foretakets ansatte utviser høy 

integritet og profesjonalitet i utøvelsen av sitt arbeid, gjennom å vise aktsomhet, redelighet og 

objektivitet. Foretakets ansatte skal rette seg etter de lover og forskrifter som gjelder for 

virksomheten og utøvelsen av denne.  

 

 

https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/utelukkelse-av-selskaper/
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Foretakets godtgjørelsesordning skal være i samsvar med Foretakets overordnede mål, 

risikotoleranse og langsiktige interesser, samt bidra til å fremme god styring av og kontroll med  

Foretakets risiko. Foretaket er i henhold til verdipapirhandelloven § 9-16 fjerde ledd underlagt 

reglene i finansforetaksloven §§ 15-1 til 15-5 om godtgjørelsesordninger. Godtgjørelsesordningen 

pålegger styret i Foretaket et selvstendig ansvar for oppfølging og kontroll, og Foretaket ser hen til 

Finanstilsynets rundskriv 02/2020 i utarbeidelsen av godtgjørelsesordningen. Foretakets 

godtgjørelsesordning er forenlig med integreringen av bærekraftsrisikoer i den forstand at brudd på 

disse retningslinjene om ESG i hovedsak skal ha konsekvenser for den variable godtgjørelsen til 

vedkommende som bryter retningslinjene. 


