Informasjon om bærekraft (art. 8 og 6) og informasjon om metode/analyse
Vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i vår forvaltning
For at din langsiktige sparing skal vokse på en best mulig måte, tar vi hensyn til bærekraftsrisiko.
Dette betyr at Nordea Liv velger å ikke investere i selskaper som ikke oppfyller våre
bærekraftkriterier, og dermed representerer høy bærekraftsrisiko. Eksempler på slike kriterier er at
vi ikke investerer dine sparepenger i produksjon og distribusjon av kontroversielle og ulovlige våpen
og tobakk. Vi sørger for at selskapene følger internasjonale standarder knyttet til arbeidstaker- og
menneskerettigheter. Klimafokuset vårt betyr også at vi unngår investeringer i kullproduksjon, og i
utvinning og produksjon av ukonvensjonelt fossilt brensel. Når det gjelder konvensjonelle fossile
brensler og elektrisitetsproduksjon, kan vi tillate investeringer i selskaper kun dersom de har en
troverdig omstillingsplan for å kutte drivhusgassutslipp som er i tråd med målene for Paris-avtalen
om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader.
Ved å velge å ikke investere sparepengene i enkelte sektorer og bransjer, reduseres
bærekraftsrisikoen. Samtidig reduseres også utvalget av mulige investeringer, noe som betyr at
sparingen din kan utvikle seg annerledes enn sparing som ikke velger å ekskludere investeringer i
visse sektorer og bransjer, fordi konsentrasjonsrisikoen kan øke. Vår vurdering er at det er bedre for
langsiktig avkastning å hensynta bærekraftsrisiko enn ikke å gjøre det.
*ESG står for Environmental, Social and Governance.

Implementering av kriterier knyttet til ESG
Restriksjonene med hensyn til ESG oppfylles gjennom normbaserte screeninger og terskelverdier for
begrensede sektorer og selskaper. Vi benytter data fra MSCI, CDP, TPI og CREEM for å overvåke
bærekraftsfaktorer.
Vi rangerer våre utvalgte forvaltere og investeringer på ESG for å sikre god kvalitet på
bærekraftsanalysene, og overensstemmelse med våre retningslinjer. Vi har jevnlig oppfølging, og
gjennomfører en årlig rangering og vurdering basert på informasjon innhentet fra kapitalforvalterne.
Vi prioriterer kapitalforvaltere med høy ESG-rangering.
For våre investeringsvalg som fremmer bærekraft måler vi også karbonintensitet, som er tilgjengelig
her.
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