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Årsmelding bærekraft 2020 

 

Norne Securities har en ambisjon om å være en positiv bidragsyter i samfunnet, både 

gjennom påvirkning av mennesker og på miljø. Vi ønsker å bidra og legge til rette for at 

samarbeidspartnere og kunder lettere kan gjøre samfunnsansvarlige investeringer og gode 

økonomiske valg.   

 Norne Securities ble i 2020 tilknyttet UN Global Compact som forplikter selskapet 

innen fire hovedmål; Menneskerettigheter, Arbeidsforhold, Miljø og Anti-korrupsjon.  

Norne Securities AS | UN Global Compact 

 Norne Securities påbegynte også sertifiseringen som Miljøfyrtårn og forventer å være 

sertifisert ultimo februar 2021.  

Sertifiseringskriterier | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no) 

 Gjennom året gjennomførte alle ansatte i Norne Securities i kundeposisjon UN 

Climate Change Learning Partnership`s e-læringsprogram for bærekraftig finans. 

Course: Introduction to Sustainable Finance (unccelearn.org) 

 Norne Securities førte for første gang klimaregnskap for et fullt regnskapsår, og vil ila 

2021 være klimanøytral 

Klimahub – Gratis klimaregnskap og klimadata for alle norske virksomheter 

For 2021 vil Norne Securities gå til innkjøp av klimakvoter, og ila Q1 vil handlingsplan 

for å begrense Nornes klima-avtrykk ytterligere.  

 Norne Securities signerte i januar 2021 Grønnvaskingsplakaten, et initiativ for å 

motvirke «grønnvasking» bare som et markedsføringsgrep. 

Grønnvaskingsplakaten (gronnvasking.no) 

Forvaltning og fondsplattform 

Som leverandør av fond-i-fond og spareplattform for våre samarbeidspartnere har vi et 

særlig ansvar ved utvelgelse og oppfølging av eksterne forvaltere, samt valgene vi tar i 

porteføljene som brukes i våre fond- i- fond.  

Ved endringer i tjenestetilbud vektlegges i økt grad prinsipper for bærekraftige investeringer. 

I 2020 er ESG (Environmental, Social, Governance) lagt til i vår produktgodkjenningsrutine.  

Utvidelser av eksterne fond inn på spareplattformen i 2020 besto av 100% svanemerkede 

fond.  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/139040-Norne-Securities-AS
https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/
https://unccelearn.org/course/view.php?id=59&page=overview
https://www.klimahub.no/
https://gronnvasking.no/no/hjem/
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Alle våre eksisterende samarbeidspartnere som tilbyr fond på vår plattform, eller er blant de 

selekterte forvalterne til våre fond-i- fond, har signert FNs prinsipper for ansvarlige 

investeringer og forvalter etter disse prinsippene, eller tilsvarende. Forvalterne ekskluderer i 

sine fond basert på Statens pensjonsfond utland sin eksklusjonsliste, eller strengere.  

Der vi eller andre oppdager brudd på retningslinjer for bærekraftig forvaltning (internasjonale 

standarder, oljefondets eksklusjonsliste, el.l.) går vi i dialog med forvalter. For 2020 opplevde 

vi ingen slike tilfeller (dog er ikke dette ensbetydende med at det ikke inntraff). 

Vi har en forpliktelse til å gi våre og våre samarbeidspartneres kunder tilstrekkelig og 

sammenlignbar ESG informasjon om fond og fondsvalg for å legge til rette for bærekraftige 

investeringsvalg.  

Ila 2020 har Norne Securities gått til innkjøp av datasett som muliggjør rangering og 

kategorisering basert på klima-avtrykk for alle fond. Dette vil tilgjengeliggjøres kunder ila 

første halvår 2021.  

I 2020 påbegynte vi arbeidet med å oppfordre alle våre samarbeidende forvaltere om å 

signere en erklæring om bærekraftig investering- dette vil ferdigstilles i 2021.  

EUs taksonomi ble vedtatt gjennom EU-forordning sommeren 2020 og legger 

retningslinjer/rammeverk for kriterier for å avgjøre om en økonomisk aktivitet kan anses 

bærekraftig. Formålet med forordningen er å etablere en felles forståelse av hvilke 

aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige. Ila 2021 vil elementer 

herfra introduseres i norsk lovverk. Alle verdipapirforetak må således klassifisere i 

hvilken grad en investering (et fond) er miljømessig bærekraftig ihht det felles 

rammeverket. Offentliggjøringsforordningen omfatter verdipapirfond. Norne Securities 

sin rolle vil være å tilgjengeliggjøre informasjonen fra forvaltere på en mest mulig 

tilgjengelig måte.  

Det forventes videre at det ila 2021 vil bli vedtatt endringer i Mifid II som innebærer 

krav om at kunders «bærekraftspreferanser» skal inn i egnethetsvurderinger.  

Norne Securities vil i 2021 holde et høyt fokus på å være compliant med endringene i 

krav-stillelse til oss som verdipapirforetak i takt med utrulling fra myndigheter. Der 

hvor rammebetingelsene åpner for at vi kan gjennomføre forbedringsarbeid i forkant, 

vil vi søke det.  

 

 

Norne Securities 

Januar 2021 
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