LD Fondes indsatser inden for engagement
15. marts 2021
1/2

LD Fondes indsatser inden for engagement
Engagement
LD Fondes engagement er i 2020 baseret på fem dele:
 Sustainalytics’ dialog med selskaber, der har overtrådt internationale normer og retningslinjer
(Global Standards),
 Sustainalytics’ dialog med selskaber, som Sustainalytics har identificeret til at have en materiel E
(miljømæssig), S (social) eller G (governance) risiko, som selskabet på nuværende tidspunkt ikke
har dækket,
 Sustainalytics’ dialog med selskaber i kakaoindustrien for at modarbejde børnearbejde,
 ESG-dialog som LD Fondes eksterne forvaltere har direkte med selskaberne, og
 Som medunderskriver på opfordring til dialog med udvalgte selskaber pga. involvering i kritisable
forhold, f.eks. opførsel af kulkraftværker.
LD Fonde deltager dermed via samarbejder med Sustainalytics, de eksterne forvaltere og andre institutionelle investorer indirekte i indsats over for de relevante selskaber i forhold til at forbedre ESG-forholdene
i flere hundrede virksomheder på verdensplan. LD Fonde modtager en omfattende rapportering fra alle
parter, der dokumenterer denne indsats.
Via Sustainalytics
Pr. 31. december 2020 deltog LD Fonde sammen med andre investorer via Sustainalytics i 166 aktive engagement-sager i 158 selskaber vedrørende overtrædelse af internationale konventioner og normer. 69
af sagerne var nye i 2020. 82 af engagement-sagerne vedrører selskaber i LD Fondes egne porteføljer. 25
sager ud af de 166 vedrører miljøforhold, 68 sager vedrører menneskerettigheder, 22 vedrører arbejdstagerrettigheder og 51 sager vedrører korruption og forretningsetik.
I 2020 ændrede Sustainalytics det engagement-program for emerging markets, som LD Fonde havde deltaget i siden 2018. I stedet for at fokusere udelukkende på emerging markets blev programmet udvidet til
at dække hele verden, og fokus er på selskaber, der har en høj, ikke-håndteret ESG-risiko, og som samtidig tilhører den dårligste halvdel af selskaberne inden for samme sektor. Sustainalytics giver en ESG-risiko
score til 4.500 selskaber på verdensplan, men starter kun dialog med de selskaber, der ikke har håndteret
risiciene. Det har ført til dialog med 193 selskaber på verdensplan, hvoraf 148 er nye sager, og 45 er overført fra det tidligere emerging markets engagement-program. Sustainalytics har sendt 675 e-mails og haft
112 møder med selskaberne i 2020. Sustainalytics følger sagerne løbende og scorer selskabernes villighed
til at svare og deres fremskridt med at håndtere de identificerede risici. I 2020 blev fem sager afsluttet,
mens 28 havde positiv udvikling. 68 pct. af selskaberne svarede som minimum tilfredsstillende på Sustainalytics henvendelse, men alligevel havde hele 89 pct. af selskaberne en tilfredsstillende udvikling i deres
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risikohåndtering. Den regionale fordeling af selskaber, der er blevet kontaktet af Sustainalytics i 2020, var
32 pct. for Europa, Mellemøsten og Afrika, 33 pct. for Asien og Stillehavsområdet og 35 pct. for Nord- og
Sydamerika. Emnerne, som Sustainalytics har diskuteret, har inkluderet ESG-risikovurdering og -offentliggørelse (70 sager), CO2-risikohåndtering (21 sager), produktrisiko (12 sager), emissioner og affald (9 sager), ESG-integration i regnskabet (7 sager), mens resten drejede sig om produkters effekt på miljøet mv.,
ansvarlig selskabsledelse, udnyttelse af land og biodiversitet, etik, datasikkerhed og arbejdstagersikkerhed. Dialogen lukkes, når selskabet har håndteret den identificerede risiko. Ultimo 2020 havde LD Fonde
84 selskaber i porteføljen, som Sustainalytics havde dialog med. Dette tal forventes at stige i 2021, hvor
Sustainalytics forventer at nå op på 250 selskaber, der føres dialog med, til marts og op mod 500 i starten
af 2022.
LD Fonde var i 2020 fortsat med i et proaktivt engagement-program fra Sustainalytics, som fokuserer på
børnearbejde i kakaoindustrien. I dette program er Sustainalytics i dialog med syv selskaber, hvoraf fem
indgår i LD Fondes portefølje.

