
 

1 
 

 

 

Bergen Capital Managements retningslinjer for 

bærekraftig og ansvarlige investeringer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

1. Bakgrunn og formål 

Bergen Capital Management AS ønsker å være en positiv bidragsyter og bidra med å 

skape engasjement rundt bærekraft og ansvarlighet. Vi har et langsiktig perspektiv for 

investeringer og ønsker å legge til rette for gode samfunnsansvarlige investeringer på 

vegne av våre kunder. For å sikre dette er bærekraft integrert i vår investeringsprosess. 

Dette dokumentet fastsetter retningslinjer for ansvarlige bærekraftige investeringer som 

Bergen Capital Management AS foretar på vegne av sine kunder innenfor 

investeringsrådgivning.  

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre 

investeringstjenester og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om 

godtgjørelser. 

Bergen Capital Management AS jobber fortløpende med bærekraft i 

investeringsprosessen. BCM har, de siste årene, gjort flere grep for å synliggjøre 

betydningen av dette i vår forvaltning. 

 Vi er medlem i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) 

 Alle ansatte er sertifisert i UN CC: e-Learn – Introduction to sustainable finance 

 Vi følger Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for observasjon og 

utelukkelse av selskaper og følger deres eksklusjonsliste 

 

2. Bærekraft i vår investeringsrådgivning 

I arbeidet med å finne de beste forvalterne og fond har vi etablert et sett med kriterier 

og krav til fond som kan inngå i våre porteføljer. Bærekraftsrisiko skal alltid tas i 

betrakting selv om det ikke er bærekraftig investering som er målet. Ved valg av forvalter 

har vi alltid en gjennomgang av forvalters rutiner knyttet til ESG vurderinger. Vi tilstreber 

å skaffe oss informasjon som gir oss kunnskap til å foreta relevante ESG-vurderinger. 

Denne kunnskapen er viktig for å kunne avdekke forhold som har potensiale til å påvirke 

selskapets langsiktige verdiskapning. Våre interne vurderinger baseres på informasjon fra 

utvalgte fondsforvalter, analyser fra tredjeparter, ESG-score fra portefølje- og 

informasjonssystemer, diskusjoner med forvalterne og annen tilgjengelig informasjon. 

Bergen Capital Management AS vil til enhver tid sørge for at de fond som inngår i vår 

investeringsstrategi er i tråd med gjeldende finansreglement fra kunden.  Vi arbeider 

aktivt for å kunne gi våre kunder reelle bærekraftige valgmuligheter og har tett dialog 

med våre utvalgte forvaltere for å finne de beste alternativene på markedet. 
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3. Prinsipper for ansvarlige investeringer 

BCM har, som rådgiver for offentlig sektor, en forpliktelse til å opptre i henhold til de 

langsiktige interessene til våre kunder. Vi tror at miljø, sosiale forhold og god 

selskapsstyring kan påvirke avkastningen vi oppnår over tid.  

Bergen Capital Management AS følger UN Global Compacts 10 prinsipper i sin 

investeringsprosess og vi jobber kontinuerlig med å: 

 Innarbeide samfunnsansvar og bærekraft i vår investeringsrådgivning og 

porteføljekonstruksjon 

 Aktivt søke å fremme bærekraft ovenfor kunder  

 Utarbeide rapporter om våre aktiviteter og fremdrift knyttet til disse prinsippene, 

samt etterlevelse.  

BCM er å anse som finansrådgiver ved investeringsrådgivning og vi hensyntar negative 

effekter av vår investeringsrådgivning ved å gi kunder informasjon om produkters 

eksponering mot sektorer med vesentlige klima- og miljøeffekter. Vi gir også kunder 

informasjon om hvordan ulike produkter ta hensyn til negative effekter på 

bærekraftsfaktorer, herunder hvorvidt ulike forvaltere benytter seg av ekskluderinger og 

aktivt eierskap. 

4. Kontroll og rapportering 

Ansvaret for de overordnede retningslinjene ligger hos faktisk leder for 

investeringsrådgivning. Forvalter sørger for at retningslinjene etterleves gjennom valg av 

fond og forvaltere med forretningsmodeller som oppfyller våre og samfunnets 

bærekraftsmål.  

Forvalter har et løpende ansvar for å overvåke alle fond i porteføljene. Compliance har 

ansvar for å overvåke og kontrollere at retningslinjer etterleves. 

Det vil årlig bli utarbeidet en rapport for bærekraft og ansvarlige investeringer.  

5. Fremme bærekraft som prinsipp og tema 

Bergen Capital Management AS søker å være en aktiv deltaker og kunnskapsbygger 

rundt hvordan bærekraft kan forbedre risikovurderinger og investeringsbeslutninger. 

Dette vil bli gjort både gjennom egne aktiviteter (kundemøter, seminarer etc.) samt 

deltagelse i eksterne fora. Vi vil også søke å belyse tema gjennom vår 

kundekommunikasjon.  

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) er en uavhengig 

forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med 

interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Foreningen skal fremme kunnskap om 

og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant 

andre interessenter. Bergen Capital Management AS ble medlem av Norsif i 2020. 


