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Bæredygtige investeringer i globale aktier



BÆREDYGTIGE 
INVESTERINGER 

I GLOBALE AKTIER

Kapitalforeningen SDG Invest gør det muligt for dig at opnå attraktive 

afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Kapitalfor-

eningen investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på 

verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FNs 17 verdensmål for 

bæredygtig udvikling.

SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk 

fornuft i at gøre tingene ordentligt. At vi har et ansvar for den planet, vi 

videregiver til vores børn og efterfølgende generationer, og at menne-

sker og institutioner i stigende grad vil søge mod selskaber, som arbejder 

bæredygtigt og visionært. 

Vi starter nu, og vi starter et sted,  
hvor effekten er stor. Nemlig med selskaber, 

som opererer bære dygtigt.

HVAD ER SDG?

SDG står for Sustainable Develop-

ment Goals og er FNs verdensmål 

for bæredygtig udvikling, der har 

som formål at fremtidssikre vores 

planet og livet for vores kom-

mende generationer.

Med FN som tovholder blev 

målene i 2015 fastlagt blandt de 

193 medlemsstater. Helt konkret 

er det formuleret i 17 mål, som 

opstiller guidelines og måltal for 

virksomheder, institutioner og sta-

ter, der skal sikre, at vi får en mere 

bæredygtig verden inden 2030.

Også privatpersoner ønsker 

at tage del i denne omstilling. 

Private ventes, både som forbru-

gere og investorer, at søge mod 

selskaber med et bæredygtigt 

værdigrundlag og ansvarlig 

adfærd. De vil i stigende grad 

købe og investere hos bæredyg-

tige virksomheder og kræve, at 

deres pension og anden opspa-

ring  placeres ansvarligt. 

Det er på denne baggrund, at 

vi har etableret SDG Invest. For 

bæredygtig adfærd og økono-

misk værdiskabelse kan sagtens 

kombineres.



Blandt FNs 193 medlemsstater er der 
formuleret 17 SDG-mål for 

bæredygtig udvikling.

AFSKAF 
FATTIG DOM

LIVET 
I HAVET

BÆREDYGTIG 
ENERGI

ANSTÆNDIGE JOBS 
OG  ØKONOMISK 
VÆKST

STOP 
SU LT

LIVET  
PÅ LAND

INDUSTRI, INNOVATION 
OG INFRASTRUKTUR

SUN DH ED 
OG TRIVSEL

FRED, RETFÆRDIGHED OG 

STÆRKE I NSTITUTIONER

MINDRE 
ULIGHED

BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFUND

KVALITETS-
UDDANNELSE

PARTNERSKABER 
FOR  HANDLING

LIGESTILLING 
MELLEM KØNNENE

ANSVARLIGT 
FORBRUG 
OG PRODUKTION

RENT VAND 
OG SANITET

KLI MA-
I NDSATS



SDG Invest er etableret af 
StockRate Asset Management 
og SDGlead og er den første 
 kapitalforening, der aktivt scorer 
selskabers evne til både at være 
økonomisk stærke og bæredygtige.

ØKONOMISK UDVÆLGELSE
StockRate har i årevis ratet globale virksomheder. Blandt 

flere end 65.000 børsnoterede selskaber i mere end 

150 lande udvælger StockRate, via en unik investe-

ringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber 

med en høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj 

økonomisk stabilitet. I denne fase er det altså finansielle 

overvejelser, der ligger til grund for udvælgelse eller 

frasortering.

UDVÆLGELSEN AF SELSKABER TIL SDG INVEST



65.000 børsnoterede 
selskaber på verdensplan

Screening for 
økonomisk styrke 

og ansvarlig 
adfærd

Portefølje af 50-100 selskaber

FORMÅLET ER ATTRAKTIVE AFKAST  
– MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

SDG Invest har som økonomisk målsætning at levere attraktive 
afkast til dig som investor. Men det skal gøres ansvarligt. Kapital-
foreningen investerer kun i de stærkeste selskaber på verdens-
plan, der samtidigt agerer ansvarligt, bæredygtigt og visionært. I 
SDG Invest tror vi på, at kombinationen mellem økonomisk styrke 
og bæredygtighed på langt sigt også giver de bedste afkast.

Investeringsmodellen styrkes yderligere i tendensen med, at for-
brugere og investorer mere og mere vil søge mod disse virksom-
heder, som tænker bæredygtighed ind i deres forretningsmodel. 
Disse virksom heder bliver i stigende grad tilvalgt på bekostning 
af de selskaber, der ikke agerer ansvarligt.

StockRates tilgang har gennem de seneste 10 år skabt 

attraktive og stabile afkast, som ligger over markedsni-

veau, i de porteføljer, StockRate administrerer. Modellen 

har vist sit værd.

StockRate-modellen er en gennemprøvet model, der har 

været anvendt siden 2008. StockRate har en database 

med 65.000 virksomheder fra hele verden med informa-

tioner som blandt andet historiske regnskabs oplysninger 

op til 25 år tilbage. De historiske oplysninger fortæller om 

virksomhedens hidtidige udvikling, som er det grund-

læggende fundament for en vurdering af, hvor vidt virk-

somheden er i stand til fremadrettet at tjene penge.

Virksomhederne skal have en langsigtet strategi og ikke 

være styret af enkelte kvartaler. Dette skal være fast for-

ankret i hele ledelsesfilosofien i virksomheden. Med den 

model søger vi ikke at gå efter hurtige gevinster og kort-

sigtede investeringscases, men derimod at have fokus 

på at skabe et godt stabilt afkast på den lange bane og 

dermed også en minimering af risikoen. 

 



BÆREDYGTIG UDVÆLGELSE 
Det næste led i udvælgelsesprocessen er den bære-

dygtige udvælgelse. Her frasorteres først de selskaber, 

der ikke opererer inden for det, vi definerer som lang-

sigtede ansvarlige brancher. Således frasorteres selska-

ber, der opererer inden for blandt andet våben, tobak 

og gambling. Denne fase af udvælgelsesprocessen er 

sammenlignelig med en klassisk ESG screening og er 

i overensstemmelse med retningslinjerne i FNs Global 

Compact. ESG er en forkortelse af ”Environmental, Social 

and Governance”. Det vil sige miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige hensyn. 

BEREGNING AF BÆREDYGTIGHED
Til sidst udvælges de selskaber, der proaktivt adresse-

rer globale udfordringer, eller som har en strategi for at 

opfylde SDG-målene. Udvælgelsen sker via et Sustaina-

bility Scorecard, som er udviklet særligt til SDG Invest. 

Selskaberne vurderes på 48 parametre, herunder hvor 

vidt de proaktivt arbejder med blandt andet ansvarlig 

ledelse, bæredygtig innovation og langsigtede forret-

ningsmodeller, der adresserer globale udfordringer, og 

dermed forsøger at efterleve SDG-målene.

HVAD ER SUSTAINABILITY SCORECARD?

SDG Invests Sustainability Scorecard er en dybde-

gående analyse baseret på indsigt i ansvarlig, 

langsigtet forretningsdrift, der beregner en score 

på lederskab, bæredygtighed og governance.



Hovedparten af virksomhederne er traditionelle virksom-

heder, der har indset, at de bliver nødt til at tilpasse deres 

forretningsmodel og processer i en bæredygtig retning, 

og på den måde bidrager positivt til den nødvendige 

transformation i verden. Der er også virksomheder, som 

er sat i verden for at løse helt konkrete bæredygtigheds-

problemer, såsom vandrensning, mad, uddannelse mm. 

SDG Invests Sustainability Scorecard er en dybde gående 

analyse, baseret på indsigt i ansvarlig, langsigtet forret-

ningsdrift, der beregner en score på lederskab, bæredyg-

tighed og governance. Vores Sustainability Scorecard går 

dermed langt ud over klassisk ESG screening og forhol-

der sig til værdiskabelse for de kommende generationer. 

BÆREDYGTIG 
UDVÆLGELSE 

ESG screening

Frasortering af 
selskaber, der 
opererer inden for 
visse brancher

BEREGNING AF 
BÆREDYGTIGHED
 
Sustainability Scorecard

Screening og analyse af 
selskabernes arbejde med 
• Lederskab
• Bære dygtighed 
• Governance

PORTEFØLJE 

Portefølje af 50-100 
økonomisk stærke 

selskaber, som 
agerer ansvarligt, 

og som adresserer 
globale udfordrin-

ger eller har en 
strategi for, hvor-
dan de vil bidrage 
til opfyld elsen af  

SDG-målene.

SÅDAN SKER UDVÆLGELSEN

ØKONOMISK 
UDVÆLGELSE 

StockRate-modellen

•  Høj indtjenings-
styrke

•	 	Høj	finansiel	styrke
•  Høj økonomisk 

 stabilitet

DEN ENDELIGE PORTEFØLJE
Resultatet er en portefølje af verdens 50-100 økonomisk 

stærkeste børsnoterede selskaber, som agerer ansvar-

ligt, og som adresserer globale udfordringer og/eller har 

en strategi for, hvordan de vil bidrage til opfyldelsen af 

SDG-målene.

SDG Invest er den første kapitalforening, der aktivt scorer 

selskabers evne til både at være økonomisk stærke sam-

tidig med, at de proaktivt arbejder med bæredygtighed 

og globale udfordringer.



FØDEVARESIKKERHED 
I 2050 skal verden brødføde 9 mil-

liarder mennesker. Dette vil kræve 

investeringer i nye produktionsmeto-

der og en drastisk mindskning af det 

globale madspild.

INKLUSIV ØKONOMISK 
VÆKST 
Den stigende ulighed både imellem 

og internt i lande er i stigende grad 

årsag til politiske og sociale urolig-

heder, og kan på længere sigt også 

påvirke den økonomiske stabilitet 

globalt. 

BESKÆFTIGELSE 
Alene frem mod 2020 skal der ska-

bes mere end 500 millioner jobs for 

at få alle arbejdsløse i beskæftigelse. 

Samtidig har mange virksomhe-

der svært ved at skaffe kvalificeret 

arbejdskraft. 

KLIMAFORANDRINGER 
Der skal store investeringer og 

innovative løsninger til, for at Paris 

Aftalens mål, om at begrænse global 

opvarmning til 2 grader, bliver reali-

seret.

EN STABIL FINANSIEL  SEKTOR 
OG ADGANG TIL KAPITAL
I 2020 vil 2 milliarder mennesker 

ikke have adgang til en bankkonto, 

hvilket er et vigtigt middel i kampen 

mod fattigdom.  

DEN TEKNOLOGISKE 
 UDVIKLING 
43% af verdens befolkning er alle-

rede koblet på internettet. Men 

hvordan udvikler vi bæredygtige 

teknologiske løsninger, samtidig 

med at vi sikrer vores privatliv?

LIGESTILLING MELLEM 
 KØNNENE 
Som udviklingen ser ud lige nu, vil 

det tage 118 år at udligne den øko-

nomiske forskel mellem mænd og 

 kvinder.

EKSEMPLER PÅ GLOBALE UDFORDRINGER

GLOBAL HANDEL 
Siden den finansielle krise har vi 

set en bevægelse væk fra glo-

bale handelsaftaler og imod mere 

protektionis tiske handelspolitikker 

og bilaterale aftaler. 

INVESTERINGER I INFRA-
STRUKTUR OG  VELFÆRD 
Der er pt. en mangel på de såkaldte 

langsigtede investeringer.

 

ET GODT GLOBALT 
 SUNDHEDSSYSTEM 
Øget befolkningsvækst og nye 

befolkningssammen sætninger (urba-

nisering og alder) vil presse verdens 

sundhedssektorer.

Kilde: World Economic Forum

Problemstillinger som selskaberne i SDG Invest proaktivt arbejder med 



SDG-MÅLENE ER 
 UNIVERSELLE
Det vil sige, at de gælder for 
alle lande – både udviklings-
lande og industrialiserede 
lande.

SDG-MÅLENE ER  
FOR ALLE 
Regeringer, NGOer, virksom-
heder og den almindelige 
borger er alle aktive aktører 
i at nå de 17 SDG-mål inden 
2030.

SDG-MÅLENE KRÆVER 
INVESTERINGER
FNs Konference for handel 
og udvikling vurderer, at det 
vil koste 5-7 billioner USD om 
året at opnå de 17 mål frem 
mod 2030.

SDG-MÅLENE ER 
 MÅLBARE
SDG-målene indeholder, ud 
over de 17 globale mål, også 
169 delmål og 232 indikatorer. 
Det er derfor muligt at måle, 
hvordan virksomheder præ-
cist bidrager til opnåelsen af 
de 17 mål.



 

HVEM STÅR BAG 
SDG INVEST?

SDG Invest er stiftet i et samar-
bejde mellem StockRate Asset 
Management og SDGlead.

Kapitalforeningen bygger 
således på stærke kræfter med 
kombinationen af årelang erfa-
ring i udvælgelse af de økono-
misk stærkeste selskaber på 
verdensplan og værdiskabelse 
via bæredygtig drift og ansvarlig 
forretningsførelse.

Kapitalforeningen får desuden 
foretaget et årligt review af sin 
investeringspraksis af revisi-
onsvirksomheden PwC, som på 
denne baggrund udarbejder en 
ISAE 3000 erklæring.

StockRate Asset Management 
er en uafhængig dansk formue-
forvalter, som forvalter formuer 
direkte samt rådgiver Inve-
steringsforeningen StockRate 
Invest.

SDGlead rådgiver virksomheder 
om bæredygtighed, forretnings-
etik og værdiskabelse gennem 
ansvarlig og bæredygtig forret-
ningsdrift. 

Camilla Bredholt
Stifter af Læger uden 
Grænser (Danmark)

BESTYRELSEN I SDG INVEST

INVESTERINGSKOMITÉ

Karin Verland
Formand
Adm. Direktør i 
DIGNITY

Christian Sagild
Tidligere 
Adm. Direktør 
i Topdanmark

Kim Høibye
Advokat og Partner i 
Njord Law Firm

Barbara Scheel Agersnap
Adm. Direktør i 
Copen hagen 
Malmö Port

Kristian Kjer
Kapitalforvaltningschef 
og Partner, StockRate 
Asset Management

Bjarne Jensen
Direktør og Stifter, 
StockRate Asset 
Management

Anne-Louise 
Thon Schur
Partner og Stifter,  
SDGlead



FORENINGSKONSTRUKTIONEN
SDG Invest er etableret som en kapitalforening, som på 

mange måder minder om en investeringsforening. En 

kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF), 

som er reguleret efter “Lov om forvaltere af alternative 

investeringsfonde”.

SDG Invest administreres af StockRate Forvaltning, som 

er under tilsyn af Finanstilsynet.

Som investor køber du værdibeviser i kapitalforeningen. 

Disse opbevares i dit depot i din bank og registreres, lige-

som andre værdipapirinvesteringer, i VP Securities.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er depositar. Det 

betyder, at kapitalforeningens værdier opbevares i SEB, 

ligesom SEB forestår udstedelsen af kapitalforeningens 

værdibeviser.

 

VÆRDIANSÆTTELSE
Én gang om dagen opgøres den indre værdi af kapitalfor-

eningen, så du kender altid værdien af din investering. 

Den indre værdi fremgår af kapitalforeningens hjemme-

side, www.sdginvest.dk.

LAVE OMKOSTNINGER
Som investor betaler du ingen tegningsprovision, og der 

er ingen skjulte omkostninger eller gebyrer. De samlede 

omkostninger i foreningen er 1,35% om året. 

SÅDAN INVESTERER DU I SDG INVEST
Du kan investere i SDG Invest ved at kontakte StockRate 

Asset Management, din egen bank eller din børsmægler. 

Du finder tegningsblanketten på kapitalforeningens 

hjemmeside, www.sdginvest.dk. 

Værdibeviserne er udstedt i en stykstørrelse på 

DKK 10.000.

INVESTERING I SDG INVEST

Vi forventer, at økonomisk stærke selskaber,  
der gør en indsats på SDG-området, vil blive  tilvalgt af både 
kunder og investorer og med tiden udkonkurrere tilsvarende 

selskaber, der gør en  mindre eller ingen indsats.
Læs mere om SDG Invest på www.sdginvest.dk



Investeringsrådgiver

StockRate Asset Management A/S

Sdr. Jernbanevej 18D

3400 Hillerød

Telefon: +45 3833 7575

E-mail: info@stockrate.dk

www.stockrate.dk

SDG screening

SDGlead ApS

Hellerupvej 8, Gaardhuset

2900 Hellerup

Telefon: +45 5051 7630

E-mail: info@sdglead.com

www.sdglead.com

Administration

StockRate Forvaltning

Sdr. Jernbanevej 18D

3400 Hillerød

Telefon: +45 3833 7575

E-mail: info@stockrateforvaltning.dk

www.stockrate.dk/forvaltning

VALUE FOR GENERATIONS
Bæredygtige investeringer i globale aktier


