CSR-ESG Studiekreds
forår 2018
1. møde: CSR / ESG Rapportering
v/ Dr. Jane Thostrup Jagd , Lead Researcher, Center for ESG Research.

Velkommen

What’s in it for me
• Stærkere kompetencer til at træffe beslutninger og agere, som CSR-ansvarlig i forhold til
investorerne og som investor i forhold til porteføljen,
• Et solidt netværk af ekspertiser, som du vil kunne trække på længe efter forløbets
afslutning,
• En unik e-håndbog i CSR-ESG krydsfeltet som opsummering over studiekredsens møder,
så du har key learnings til senere brug, og diplom på din deltagelse,
• Mulighed for at deltage i den eksklusive studietur til London, hvor vi vil møde en kreds af
internationale frontløbere på ESG-investeringer, organisationer og CSR-eksperter.
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Resumé
Antal respondenter: 6, 3 fra CSR hhv. investor
CSR/ESG-erfaring: god erfaringsbase
CSR/ESG-forhold: høj prioritet
• Betydning: CSR stor betydning for forretningsstrategier og tiltrækning investeringer;
Investorer: høj porteføljeandel
• Vækst: CSR markant vækst; Investorer ikke større ændringer
ESG-organisation: hovedparten DANSIF-medlemmer, CSR UN GC-medlemmer (ingen
investorer)

Resumé
CSR-rapportering: alle rapporterer
• Foretrukne: UN GC, UN PRI og intern Governance
• Målgrupper: CSR investorerne; Investorer: medlemmer (dernæst medarbejdere,
myndigheder/NGOer og medier)
Geografiske markedsområder: primært DK og EU
Sektorområder: Real Estate og Vedvarende Energi (dernæst Cirkulær Økonomi; CSR:
Bonds)

Resumé
Dataefterspørgsel:
• Data: Investorer efterspørger til en vis grad data; CSR høj efterspørgsel data
• Primære kilde: er CSR-rapporter (investorerne: internettet, mediesøgning og
”disclosure”; CSR: Rating Agencies)
• Opfølgning: CSR høj grad; Investorer: mindre grad. Opfølgning fortrinsvist ved møder;
aldrig audits

Resumé
ESG-investeringer:
• I dag: CSR investorerne inddrager ESG i høj grad; Investorerne i mindre grad
• Andel i dag: 1/3 - ½ af porteføljerne ESG (10 % - 60 %. ) - alle forudser vækst på området
• Regulering til fremme ESG-investeringer: høj tiltro

Resumé
Forventninger: Indsigt og netværk
• Data/kommunikation
• Metoder/redskaber
• Impact Meassurement

Resumé
Konkrete forventninger
• best practice inden for rapportering
• TCFD-anbefalingernes indflydelse på investorernes syn på CSR-rapportering omkring risici
og potentialer
• hvilke ESG-ratings virksomhederne skal fokusere på: Dow J SI eller Robeco SAM
• etiske dilemmaer såsom bionedbrydelig plast vs. carbonudledning
• flyproducenter, der producerer våben
• hvidvask hhv. Panamapapers

Resumé
Studietur London d. 11. – 12. juni
• 5 med - 1 ikke svaret
• 1 med på Ethical Corporations, 13. – 14. juni
• Laveste ”øvre grænse”: 5 kDKK; Højeste: 20 kDKK
Evaluering: ingen kommentarer

Program

Janes oplæg

NB!

Velkommen til Jane

Netværkspause,
Netværkspause, tourtour-dede-table og breakbreak-outs

Udfordring
Ambition

Viden
Forslag
Kontakt
Værktøj/metode
Løsning

Giv til hinanden – men ikke med hjem

Afrunding og næste møde

Tidsplan
1/1: Survey blandt deltagerne
5/2: CSR / ESG Rapportering
5/3: Risikohåndtering og opportunities
9/4: Raters og ratingsystemer
14/5: ESG-analyse
11-12/6: Studietur (bemærk datoer ændret fra 10-11/6)
29/6: e-håndbog til deltagerne

Evaluering og forslag til næste møde
På en skala fra 1 – 5?

Hvad var godt?
Hvad var mindre godt?
Hvad skal vi gøre bedre på næste møde?

Forslag og indspark

Studietur
13-14/6: Ethical Corporation Responsible Business Summit Europe 2018
http://events.ethicalcorp.com/rbs/
Hermes Investment Management, Carnegie Worldwide?
Preventable Surprises, IIGCC?
Vestas?
11-12/6

Forslag?

Sammenfatning af CSRCSR- hhv.
hhv. investorspørgeguides
Besvarelser af CSR- og investorspørgeguides efter sammenfatningen

CSR sammenfatning 1
•

Antal respondenter: 3

•

CSR/ESG-erfaring: respondenterne har alle arbejdet målrettet med CSR i mere end 10 år. 2 agerer intern rådgiver, mens 1 arbejder direkte med
investorer.

•

CSR/ESG-forhold: CSR har høj prioritet i de pågældende virksomheder og stor betydning for deres forretningsstrategier og forholdsvis stor betydning
ift. at tiltrække investeringer. 2 respondenter har arbejdet med CSR ift. investeringer i mere end 5 år, mens det er forholdsvist nyt for 1. CSR’s
betydning for forretningsstrategi hhv. tiltrækning af investorer forventes uændret over de næste 5 år. På den anden side skønnes det, det kun er en
lille andel af de investeringer, der er foretaget i de pågældende virksomheder, der skyldes CSR. Dette forventes at vokse markant over de kommende 5
år.

•

ESG-organisation: Alle har interne IR-funktioner. 1 respondent benytter sig af ekstern ESG-rådgivning, mens 1 ikke gør. Alle er medlem af UN GC, 2 af
DANSIF og 1 IIGCC

•

CSR-rapportering: Alle rapporterer om CSR. UN GC bruges af alle og dernæst UN PRI og intern Governance. 2 har ikke CoC, mens 1 bruger det i
betydelig grad. Primær målgruppe er investorerne, men medarbejdere, myndigheder/NGOer og medier indgår også, og en enkelt har desuden
medlemmer som målgruppe

•

Geografiske markedsområder: primært DK og EU. Specifikke markeder UK, D, NL, USA og Taiwan

•

Sektorområder: primært Real Estate, Vedvarende Energi og Green Bonds, men også til en vis grad Cirkulær Økonomi og Sustainability Bonds

CSR sammenfatning 2
•

Dataefterspørgsel: 2 oplever høj investor efterspørgsel på data, mens 1 kun i mindre grad. Primære kilder til data er CSR-rapporter og Rating Agencies,
men andre kilder bruges også. Investorerne følger i høj grad op på data, fortrinsvist ved møder eller mails og aldrig med audits

•

ESG-investeringer: det er holdningen, at investeringer i høj grad inddrager ESG i dag, en enkelt mener dog kun det sker i mindre grad. Det skønnes, at
omkring 1/3 af porteføljerne i dag er baseret på ESG, og at dette vil vokse til ½ over de næste 5 år. Der er forholdsvis høj tiltro til, at der i samme
periode vil blive indført regulering, der fremmer ESG-investeringer

•

Problemfelter: de væsentligste problemfelter er manglende indsigt i ESG og til dels også Data/kommunikation, Metoder/redskaber, Impact
Meassurement og Ratings, men alle områder har en vis interesse. Tilsvarende forventer deltagerne at få styrket deres indsigt i ESG og netværket inden
for ESG og til en vis grad desuden indsigt i metoder og best practices. CSR-området er mindre væsentligt. Konkret spørges der til best practice inden
for rapportering, TCFD-anbefalingernes indflydelse på investorernes syn på CSR-rapportering omkring risici og potentialer samt hvilke ESG-ratings
virksomhederne skal fokusere på: Dow J SI eller Robeco SAM

•

Studietur: alle respondenter forventer at deltage i den planlagte studietur til London d. 11. – 12. juni, og en enkelt forventer desuden at deltage i
Ethical Corporations konference i forlængelse heraf. En har en øvre grænse på 5 kDKK, mens en anden har sat 20 kDKK

•

Evaluering: der er ingen kommentarer til spørgeguiden

Investor sammenfatning 1
•

Antal respondenter: 3

•

CSR/ESG-erfaring: 2 respondenter har arbejdet målrettet med CSR i 5 - 10 år og 1 i 1 – 2 år. Alle rådgiver kollegaer, ingen foretager selv investeringer

•

CSR/ESG-forhold: for 2 respondenter har ESG meget høj betydning for investeringer, og for begge falder en høj andel af deres porteføljer ind under
ESG, mens det for 1 har mindre betydning og ESG-andelen er lille. I et 5årigt perspektiv mener en respondent ESG vil få afgørende betydning for
investeringerne, mens en anden fortsat tillægger det mindre vægt. Ingen af de to forudser væsentlige ændringer i deres porteføljer, i.e. den ene vil
fortsat have en høj andel, den anden en lav.

•

ESG-organisation: Alle benytter sig af ekstern rådgivning i form af Rating Agencies og Engagement Services, 2 endda i meget høj grad. Tilgangen er
primært negativ screening og til dels Integreret Analyse, mens ingen benytter positiv screening. Alle er medlem af DANSIF og en enkelt har desuden
medlemskab af et andet SRI-forum. Ingen er medlem af UN GC eller andre af de nævnte fora

•

ESG-rapportering: alle rapporterer om egne ESG-investeringer. Målgruppen er primært medlemmer, men til en vis grad også myndigheder/NGO’er,
medier/kunder og medarbejdere. Ingen rapporterer som følge af UN PRI eller investor-/børskrav. UN PRI og UN GC er de primære retningslinjer for
rapportering/investeringer, og dernæst in-house retningslinjer. Ingen benytter TCFD eller Nasdaq ESG. Alle UN GC områder er omfattet af de interne
retningslinjer og for enkelt desuden gambling og adult entertainment. For 2 er tobak omfattet, mens 1 ikke dækker dette

•

Geografiske markedsområder: primært DK og EU, dog 1 også Emerging Markets og Transatlantisk

•

Sektorområder: primært Real Estate og Vedvarende Energi, men også til en vis grad Cirkulær Økonomi og Social Økonomi. Ingen opererer inden for
Bonds

Investor sammenfatning 2
•

Dataefterspørgsel: alle indhenter til en vis grad selv data til vurdering af virksomheder. Data hentes primært i CSR-rapporter og på internettet og
dernæst som non-public, mediesøgning og ”disclosure” (CDP/GRI/UN GC). Kun en enkelt laver opfølgning på data, og det kun i mindre grad.
Opfølgning sker i så fald ved møder, spørgeskemaer eller ”på afstand”

•

ESG-investeringer: det er holdningen, at investeringer til en vis grad inddrager ESG i dag. En respondent mener omkring 10 % af porteføljerne i dag er
baseret på ESG, mens en anden mener 50 %. Begge forudser dog en vis vækst på området inden for de kommende 5 år. Der er høj tiltro til, at der vil
blive indført regulering, der fremmer ESG-investeringer, en respondent er endda helt sikker på det.

•

Problemfelter: de væsentligste problemfelter er manglende indsigt i CSR hhv. ESG og til dels også Data/kommunikation, Metoder/redskaber og Impact
Meassurement, men alle områder har en vis interesse. Endvidere nævnes etiske dilemmaer såsom bionedbrydelig plast vs. carbonudledning,
flyproducenter, der producerer våben, og hvidvask hhv. Panamapapers. Tilsvarende forventer deltagerne at få styrket deres indsigt i CSR/ESG og
netværk inden for ESG samt indsigt i metoder og til en vis grad i best practices samt at få styrket CSR-netværket.

•

Studietur: 2 respondenter forventer at deltage i den planlagte studietur til London d. 11. – 12. juni, men ingen i Ethical Corporations konference i
forlængelse heraf. En har en øvre grænse på 10 kDKK, mens en anden har sat den til 15 kDKK

•

Evaluering: der er ingen kommentarer til spørgeguiden

CSR spørgeguide
Antal respondenter: 3

Eget CSR-engagement og CSR og investorerne
•

Hvor lang tid har I arbejdet målrettet med CSR? alle over 10 år

•

Hvor stor betydning har CSR for jeres forretningsstrategi i dag? Gns 77 % (2 p 70 %, 1 p 90 %)

•

Hvor lang tid har I arbejdet målrettet med CSR ift. investeringer? 1 p 1-2 år, 2 p 5-10 år

•

Hvor stor betydning har CSR for jer ift. at tiltrække investorer i dag? Gns 61 % (30, 74 hhv 80 %)

•

Hvor stor andel af de beløb, der er investeret i jer i dag, skyldes som slag på tasken CSR? Gns 15 % (14 og 15 %, 1 p sprunget over)

•

Arbejder du selv med at tiltrække investorer eller rådgiver du andre i din virksomhed omkring det? Alle rådgiver, 1 p arbejder desuden selv med det
•

Kommentar: Jeg arbejder med ESG-kommunikation, hvilket betyder, at jeg dels supporterer Investor Relations på ESG-kald med investorer og dels kører
feedbackprocesser med ESG rating agencies for at sikre, at disse har tilstrækkelig og korrekt information. Der er også et mere proaktivt aspekt, der går på at
opsøge viden omkring, hvor ESG-feltet bevæger sig hen, og hvordan vi som virksomhed kan være på forkant med udviklingen (fx TCFD-anbefalingerne,
måling af SDG performance, etc.).

•

Har I en Investor Relations funktion? Alle ja

•

Benytter I jer af eksterne rådgivere ifm. jeres investor relations? 1 p ja, 1 p nej; 1 p sprunget over

•

Er I medlem af en eller flere af nedenstående fora? 2 p DANSIF, 3 p UNGC, 1 p IIGCC; ingen andre nævnt

ESG-grundlag 1
•

Hvilke retningslinjer bruger I i dag ifm. CSR-rapportering?
•

Kommentar: §99a og 99b - UN SDGs

ESG-grundlag 2
•

Hvis I har in-house retningslinjer (etiske, Governance, CoC), hvilke områder er så omfattet? 1 p ja til alle, 2 p sprunget over

•

Hvilke geografiske områder opererer I inden for?
•

Kommentar: Vigtigste markeder: Danmark, Storbrittanien, Tyskland og Holland med udviklingsaktiviteter i USA og Taiwan.

ESG-grundlag 3
•

Opererer I inden for specifikke områder?
•

Kommentar: Primært energi fra havvind og biomasse samt midler til integrering af grøn energi i elnettet. Vi udstedte vores første grønne obligationer i
november 2017 med første Green Bonds Investor Letter offentliggjort i februar 2018.

Data 1
• I hvor høj grad oplever du, at investorerne efterspørger data for din virksomhed? Gns 58 (24, 70 hhv. 80 %)
• Hvis de efterspørger data, hvor tror du så, de får dem fra?
•

Kommentar: ESG rating agencies

Data 2
•

I hvor høj grad oplever du, at investorerne laver opfølgning på data? Gns 65 (50 hhv. 80 %, 1 p sprunget over)

• Hvis investorerne laver opfølgning på data, hvordan gør de det så?
•

Kommentar: Hvis der med "på afstand" menes opkald og emails så ja.

Rapportering
•

Rapporterer I om jeres CSR-indsats? Alle ja

•

Hvis I rapporterer om jeres CSR-indsats, hvem er så målgruppen?

Investeringsbranchen og forventninger
•

I hvor høj grad fornemmer du, investorerne generelt investerer ud fra en ESG-vinkel i dag? Gns 50 % (15, 60 hhv. 75 %)

•

Hvor stor en andel af porteføljerne som helhedsbetragtning tror du i dag er foretaget ud fra en ESG-vinkel? Gns 36 % (10, 39 hhv. 59 %)

•

Hvor stor betydning vil CSR have for jer om om 5 år? Gns 86 % (65, 94 hhv. 100 %)

•

Hvor stor betydning tror du CSR vil have for jeres forretningsstrategi om 5 år? Gns 82 % (62, 90 hhv. 95 %)

•

Hvor stor betydning tror du, CSR vil have for jer ift. at tiltrække investorer om 5 år? Gns 63 % (55, 64 hhv. 70 %)

•

Hvor stor andel af de beløb, der er investeret i jer om 5 år, tror du som slag på tasken skyldes CSR? Gns 40 % (30, 46 hhv. 47 %)

•

Hvor stor en andel af porteføljerne som helhedsbetragtning tror du om 5 år er foretaget ud fra en ESG-vinkel? Gns 48 % (20, 52 hhv. 73 %)

•

Hvor stor sandsynlighed tror du, der er for, at der komme regulering som fremmer ESG-investeringer? Gns 69 % (56, 70 hhv. 80 %)

Dig selv og studiekredsen 1
•

Hvilke problemfelter er de væsentligste for dig i dag?

Dig selv og studiekredsen 2
•

Hvad forventer du at få ud af din deltagelse i studiekredsen?

Dig selv og studiekredsen 3
•

Hvis du har spørgsmål til Jane Thostrup Jagd, Lead Researcher, Center for ESG Research, som holder oplæg på mødet d. 5/2 om CSR / ESG
Rapportering, kan du skrive det her
•

•

Hvad er best practice inden for ESG-rapportering?

Hvis du har spørgsmål til Stephen Hart, Head of Office, European Investment Bank Denmark, som holder oplæg på mødet d. 5/3
om Risikohåndtering og opportunities, kan du skrive det her
•

•

Hvor stor en indflydelse har TCFD-anbefalingerne på, hvordan investorer betragter virksomheders rapportering på risici og muligheder? Nu og i fremtiden?

Hvis du har spørgsmål til Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, CIPM, Chief Analyst, Morningstar Denmark, som holder oplæg på mødet d. 9/4 om Rating
and Raters, kan du skrive det her
•

Hvilke ESG ratings skal man som virksomhed fokusere på? Hvor vigtig er Dow Jones' Sustainability Index / Robeco SAM?

Studietur til London d. 11.-12. juni 2018
og evaluering
•

I hvor høj grad forventer du at deltage i studieturen? Gns 67 % (52, 75 hhv. 75 %)

•

Hvis du forventer at deltage i studieturen, hvad er så din øvre grænse? 1 p 5 kDKK, 1 p 20 kDKK, 1 p sprunget over

•

Forventer du at deltage I Ethical Corporations event d. 13-14 (http://events.ethicalcorp.com/rbs/)? 1 p ja, 1 p nej, 1 p sprunget over

•

Har du særlige ønsker eller gode forslag til studieturen, kan du skrive dem her – alle sprunget over

•

Har du kommentarer til spørgeguiden eller spørgsmål til os, kan du skrive det her – alle sprunget over

Investorspørgeguide
Antal respondenter: 3

Eget ESG-engagement
•

Hvor lang tid har I arbejdet målrettet med ESG? 2 p 5 – 10 år, mens 1 p 1 – 2 år

•

Hvor stor betydning synes du ESG har for jeres valg af investeringer i dag? Gns 58 % (20, 75 hhv. 80 %)

•

Hvor stor andel af jeres portefølje falder som slag på tasken ind under ESG i dag? Gns 57 % (5, 75 hhv. 90 %)

•

Foretager du selv investeringer, eller rådgiver du dine kollegaer ifm. investeringer? 2 rådgiver kollegaer, 1 har eksterne rådgivere

•

Benytter I jer af Rating Agencies eller Engagement Services bureauer? Alle ja til begge, dog i varierende grad

•

Benytter I jer af en af følgende tilgange? 2 bruger negativ screening og integreret analyse, mens ingen positiv screening. 1 p sprunget over

•

Er I medlem af en eller flere af nedenstående fora? 2 p DANSIF, 1 p andet forum med relation til SRI (ikke nævnt); ingen andre nævnt; 1 p sprunget
over

ESG-grundlag 1
• Hvilke retningslinjer bruger I i dag, fx ifm. rapportering eller investeringer?
•

NB: TCFD og Nasdaq bruges ikke!

ESG-grundlag 2
•

Hvis I har in-house retningslinjer (etiske, Governance, CoC), hvilke områder er så omfattet?
•

Kommentar: 1 p ”Gambling, adult entertainment indgår i betydelig grad”

ESG-grundlag 3
•

Hvilke geografiske områder opererer I inden for?

ESG-grundlag 4
•

Opererer I inden for specifikke områder?
•

NB: ingen har valgt Green, Social hhv. Sustainability Bonds

Data 1
• I hvor høj grad indhenter I selv data ifm. vurderingen af virksomheder? Gns 3 (30, 30 hhv. 40 %)
• Hvis I selv indhenter data, hvor får I så dataene fra?

Data 2
• I hvor høj grad laver I opfølgning på data? Gns 8 (2 p 0, 1 p 25 %)
• Hvis I laver opfølgning på data, hvordan gør I det så?
•

NB: ingen laver audits

Rapportering
• Rapporterer I selv om jeres ESG-investeringer? Alle ja
• Hvis I rapporterer om jeres ESG-investeringer, hvem er så målgruppen?

Investeringsbranchen og forventninger
•

I hvor høj grad fornemmer du, investorerne generelt investerer ud fra en ESG-vinkel i dag? Gns 38 % (25 hhv. 50 %; 1 sprunget over)

•

Hvor stor en andel af porteføljerne som helhedsbetragtning tror du i dag er foretaget ud fra en ESG-vinkel? Gns 30 % (10 hhv. 50 %; 1 sprunget over)

• Hvor stor betydning tror du ESG vil have for jeres valg af investeringer om 5 år? Gns 63 % (25 hhv. 100 %; 1 sprunget over)
• Hvor stor andel af jeres portefølje tror du som slag på tasken vil falde ind under ESG om 5 år? Gns 48 % (15 hhv. 80 %; 1 sprunget over)
• I hvor høj grad tror du som slag på tasken, investorerne generelt vil investere ud fra en ESG-vinkel om 5 år? Gns 48 % (25 hhv. 70 %; 1
sprunget over)

• Hvor stor en andel af porteføljerne som helhedsbetragtning tror du om 5 år vil blive foretaget ud fra en ESG-vinkel? Gns 48 % (25 hhv. 70 %;
1 sprunget over)
•

Hvor stor sandsynlighed tror du, der er for, at der komme regulering som fremmer ESG-investeringer? Gns 84 % (68 hhv. 100 %; 1 sprunget over)

Dig selv og studiekredsen 1
•

Hvilke problemfelter er de væsentligste for dig i dag?
•

Kommentar: Etiske dilemmaer, eksempelvis hvorvidt bionedbrydelig
plast vil øge carbon udledning og anvender fødevarer til andet end
mad, hvornår en flyproducent bliver våbenproducent. Håndtering af
kontroverser, eksempelvis bankers hvidvask, panama-papers osv.

Dig selv og studiekredsen 2
•

Hvad forventer du at få ud af din deltagelse i studiekredsen?

•

Spørgsmål til indlægsholderne: ingen

Studietur til London d. 11.-12. juni 2018
og evaluering
•

I hvor høj grad forventer du at deltage i studieturen? Gns 70 % (50 hhv. 90 %, 1 sprunget over)

•

Hvis du forventer at deltage i studieturen, hvad er så din øvre grænse? 1 p 10 kDKK, 1 p 15 kDKK, 1 sprunget over

•

Forventer du at deltage I Ethical Corporations event d. 13-14 (http://events.ethicalcorp.com/rbs/)? Alle nej, 1 sprunget over

•

Har du særlige ønsker eller gode forslag til studieturen, kan du skrive dem her – alle sprunget over

•

Har du kommentarer til spørgeguiden eller spørgsmål til os, kan du skrive det her – alle sprunget over

