
Ny investeringsmulighed med fokus på FNs verdensmål 
 

SDG Invest er den første kapitalforening i Danmark, der gør det muligt for private 

investorer og pensionskasser at investere i økonomisk stærke globale 

børsnoterede selskaber, som arbejder bæredygtigt og visionært. 

SDG Invest kombinerer bæredygtighed med økonomisk afkast 
 

SDG Invest har som økonomisk målsætning at levere attraktive afkast til investorerne. Men det gøres 

ansvarligt, og med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, der skal sikre den planet, vi videregiver til de næste 

generationer.   

Kapitalforeningen investerer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidigt agerer 

ansvarligt, bæredygtigt og visionært. Udvælgelsesmetoden er en kombination af en dybdegående vurdering 

af selskabernes økonomi, som har vist gode resultater de sidste 10 år, kombineret med en tilbundsgående 

vurdering af deres bæredygtighed. Bag denne unikke udvælgelsesmetode står den danske kapitalforvalter 

StockRate Asset Management og konsulentvirksomheden SDGlead. 

Ud af 65.000 globale selskaber der er ratet, er der kun ca. 100 selskaber, som indtil nu kommer igennem 

nåleøjet.  

”Den finansielle sektor har en stor rolle at spille, når vi skal have en bæredygtig udvikling,” siger Anne-Louise 

Thon Schur, Partner i SDGLead der har udviklet et unikt scorecard til SDG Invest.  ”For at virksomhederne kan 

blive en del af SDG Invest, er det altså ikke nok at virksomheden har en politik på klima- og miljøforhold, 

børnearbejde osv. De skal yde en ekstra indsats indenfor innovation og investeringer i nye produkter og 

markeder, der kan afhjælpe globale problemstillinger” fortæller Anne-Louise Thon Schur og fortsætter; ”Den 

finansielle sektor kan spille en stor rolle i at sikre den bæredygtige udvikling. Og det er derfor vigtigt at vi 

bevæger os væk fra passive ESG screeninger og i stedet belønner de virksomheder der går forrest i at tackle 

verdens udfordringer”.  

Med den stigende fokus på klimaforandringer og især efter finanskrisens afslutning har interessen for 

bæredygtige investeringer været tiltagende, og der har floreret mange koncepter om bæredygtige 

investeringer og impact-investeringer med den stigende interesse for at skabe en bedre verden at leve i. 

”Vi oplever en stigende efterspørgsel blandt vore kunder efter bæredygtige investeringer, men vi ser også, 
at de klassiske ESG-screeninger omkring virksomheders miljø- og sociale forhold og ledelsesmæssige hensyn 
ikke er gode nok,” siger Kristian Kjer, kapitalforvaltningschef i StockRate.  ”De eksisterende metoder lever 
ikke op til de bæredygtighedskrav, som den moderne og oplyste investor har,” siger han og fortsætter ”for 
disse investorer er en frasortering af virksomheder inden for bestemte brancher ikke nok – de ønsker at 
placere deres investeringer i stærke virksomheder, der handler langsigtet, og som samtidig går forrest når 
det kommer til at tackle de globale problemstillinger”.   
 



”Ved at kombinere vores to modeller finder vi langsigtede og bæredygtige virksomheder, der proaktivt driver 
den transformation, der er nødvendig,” siger Kristian Kjer. ”Dermed kan vi sikre kunderne et solidt afkast, 
mens de er med til at skabe en mere bæredygtig verden.”  
Bestyrelsen i SDG Invest består af:  

- Karin Verland (formand), Administrerende Direktør i DIGNITY  
- Christian Sagild, Tidligere Administrerende Direktør i Topdanmark 
- Barbara Scheel Agersnap, Administrerende Direktør i Copenhagen Malmö Port 
- Camilla Bredholt, Stifter af Læger uden Grænser (Danmark) 
- Kim Høibye, Advokat og Partner i Njord Law Firm 

 
Værdibeviserne i Kapitalforeningen SDG Invest udbydes til tegning og kan erhverves gennem din egen bank 
eller børsmægler ved at udfylde tegningsblanketten som findes på www.sdginvest.dk eller ved henvendelse 
direkte til SDG Invest.  
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På billedes ses SDG Invest investeringskomite bestående fra højre af Bjarne Jensen, 
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Baggrund 

FNs verdensmål, også kaldet Sustainable 

Development Goals (SDG) består af 17 globale mål 

for bæredygtighed, der med FN som tovholder blev 

fastlagt i slutningen af 2015 sammen med de 193 

medlemsstater. SDGerne skal ses som en agenda 

for, hvordan vores planets fremtid sikres frem mod 

2030. Den officielle engelske titel på målene er 

”Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development”.  

  
 

 


