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Bærekraftrisiko i
investeringsrådgivning
Integrering av bærekraftrisiko i utøvelsen
av investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning i Sbanken ytes via tradisjonell én-til-én rådgivning med autorisert
investeringsrådgiver, eller via Sbankens helautomatiserte robotrådgiver. I begge tilfeller hensyntas
bærekraft
Når vi snakker om hvorvidt et selskap er bærekraftig eller ikke, bruker vi gjerne den internasjonale
betegnelsen ESG som står for Environmental, Social og Governance. På norsk mener vi da selskapers
evne til å ivareta miljømessige forhold, sosiale forhold og eierstyring.

“Vi skal være en ansvarlig bank som legger til rette for at kunder og
samarbeidspartnere tar gode økonomisk valg og gjør samfunnsansvarlige kjøp og
investeringer.”
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Robotrådgivning
Ved robotrådgivning ligger det ulike seleksjonsregler til grunn for utvelgelse av fond. Det første
seleksjonskriteriet er ESG. Sbankens robot vil kun prioritere fond som tar samfunnsansvar og fremmer
bærekraft, og ekskluderer fond med negativ eller ingen etisk merking.
I forlengelse av egnethetstest har banken inkludert spørsmål til kunde som gir en økt porteføljevekt i
kundens egne preferanser – der «Lavkarbon» finnes som en av flere preferansekriterier.
Tradisjonell én-til-én rådgivning med autorisert investeringsrådgiver
Sbankens rådgivere vil kun prioritere fond som tar samfunnsansvar og fremmer bærekraft, og
ekskluderer fond med negativ eller ingen etisk merking.
I forlengelse av egnethetstest har banken inkludert et eget spørsmål til kunde vedrørende ESG. Der
avdekkes det hvorvidt Sbanken i rådgivningen skal tilstrebe et mer forsterket fokus på
samfunnsansvar. Et mer forsterket fokus på samfunnsansvar vil i denne sammenheng innebære
høyeste standard for bærekraft og samfunnsansvar etter Sbankens etiske merking, og/eller særlig lavt
karbonavtrykk.
«Hvis du svarer JA vil vi tilstrebe å bygge en portefølje med fond som har et spesielt fokus på
samfunnsansvar. Vi gjør likevel oppmerksom på at det kan være kategorier og sektorer av fond hvor
slike fond ikke finnes. Det kan også oppstå tilfeller hvor ingen slike fond er forenlig med dine øvrige
preferanser.
Vi vil tilstrebe å bruke fond som har et spesielt høyt fokus på miljø, menneskerettigheter og styresett,
og tar aktivt samfunnsansvar gjennom sin strategi. Fondene har et aktivt forhold til Oljefondets
eksklusjonsliste og følger også Sbanken sine retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.
Dersom du svarer NEI/Har ingen preferanse, vil forslaget være i henhold til Sbanken sin
investeringspolicy. Vi vil som et minimum benytte fond som tar aktivt samfunnsansvar og fremmer
bærekraft gjennom sin strategi, dette vil si at vi uansett ekskluderer fond med negativ eller ingen etisk
merking.»
Kunder som har preferanser om å inkludere spesifikke fond i rådgivningen, som ikke oppfyller
kriteriene for positiv etisk merking, vil allikevel kunne inkludere disse egenvalgte fondene ved
tradisjonell én-til-én rådgivning med autorisert investeringsrådgiver. I slike tilfeller vil kunder gjøres
oppmerksom på at: «Det kan potensielt være høy risiko i å investere i bransjer som over tid vil
kunne oppleve negativt press fra myndigheter og investorer. ESG har etablert seg som et klart
hensyn ved både investeringer og reguleringer.»
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