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A new nature positive economy can generate 

US$ 10.1 trillion in annual business value 

and create 395 million jobs by 2030

















1. Skab et reelt overblik over jeres virksomheds fodaftryk

2. Tænk klima, miljø og biodiversitet sammen i jeres ESG strategi

3. Brug naturen som løsning – så bliver alle rigere

4. Drop frygten for anklager om greenwashing – bare vær åbne og 

ærlige

5. Bliv nature positive – giv mere tilbage end I tager











Fremtidig strategi med 
bæredygtige afkast og 
grønne investeringer
v/ Bo Foged, Group CEO ATP



ATP og bæredygtige 
investeringer

Hvis du vil ændre baggrundsbilledet, så vælg et billede via Templafy til højre. Klik på billedet, vælg ”Sæt slide baggrund” oppe under ATP-menuen og klik på ”Vælg billede som baggrund”

Bo Foged

31/01/2022

EY’s Nytårskur - januar 2022
Fremtidig strategi med bæredygtige afkast og grønne investeringer
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#1

Udvalgte 
udviklingstendenser
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Udvalgte 
udviklingstendenser 

• Fra shareholder til stakeholder capitalism

• Tiltagende lovregulering

- Taksonomi (EU), disclosureforordningen, etc.  

• Markedsregulering – ”licens to operate”

• Commitment to Net Zero
- Stater, regeringer, pensionskasser og virksomheder

• Reduktion af grønne præmier
- Co2 afgift vs. subsidier 
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#2

ATP & bæredygtige 
investeringer
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Frit Cash flow (afkast) 

Ejernes afkastkrav (risiko)
+ bæredygtighedsrisici

+ bæredygtighedsmuligheder
Værdiskabelses-

formel =

Målet er (medlem/interessent)værdiskabelse
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Hvordan integreres bæredygtighed i værdiskabelsen?



Bæredygtighed og prioritering af indsatser i ATP
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ATP’s påvirkning af omverdenen ESG transformationen

Adm.

forretningen

Investeringer

Aktivt ejerskab

Samarbejder

ESG-indsatserne kan være vilkårligt store, så fokus på effekt og omverdenens prioriteter er vigtigt

• Klimarisici kan ikke diversificeres væk

• Frasalg er en dårlig løsning, da du blot 

skubber problemet videre til andre

• Vi tror på transition og det at hjælpe 

selskaberne med deres klimarisici 



ATP’s påvirkning af omverdenen – anvendelsen
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Integration

Værktøjer - screeninger, fact finding, dialog, stemmeafgivelse og eksklusion mv. 



ATP investerer i transition med fokus på effekt
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Bæredygtige litium-

batterier til elbiler
Investering i 

spildgas i Texas

Nej til fossile investeringer 

i illikvide fonde

Grøn infrastruktur og 

grønne obligationer

Tjæresand og

kuludvinding som 

forretningsmodel

EnergiøGrøn hydrogen



Transparens & kommunikation

Transparens
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Kommunikation

Liste over ATP’s beholdning af 

noterede og unoterede aktier samt 

virksomhedsobligationer

Navne på selskaber, som ATP har kontaktet i 

forbindelse med ’tematiske engagements’,

og som ATP har sendt ’voting intentions’. 

ATP offentliggør skattebidrag 

(”tax footprint”) i årsrapporten

Offentlig database over 

ATP’s stemmeafgivelse

Navne på projekter, der er 

finansieret af grønne obligationer



Bæredygtighedsdilemmaer

Eksklusion versus aktivt ejerskab
Har det størst effekt at frasælge en investering eller blive og stemme for 

udarbejdelse af business plan (som konsekvens af Paris-målene)?

Fravælge sektor eller investere i de bedste
Skal vi fravælge Mærsk, da shipping er CO2-tung industri – eller 

anerkende, at de er ‘best in class’ til at mindske footprint?

En ‘grøn’ investering kan skade ift. andre verdensmål
Investeringer i vandkraft kan have modsatrettede effekter:  

+ Fremmer stabil og bæredygtig energi (mål 7)

- Kan hæmme beskyttelse af biodiversiteten (mål 15) samt

anstændige arbejdsforhold for medarbejdere (mål 8)
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Simuleringer med globale aktier indikerer relativ begrænset effekt ved 
mindre restriktioner – men med væsentlige effekter fra omkring 8-10 pct. 

Det bliver således sværere for ATP at finde gode aktier at investere i, jo 
mere omfattende restriktionerne bliver.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Es
ti

m
er

et
 f

o
rv

en
te

t 
o

m
ko

st
n

in
g

Restrictions (% of universe)

Ikke altid entydig løsning i arbejdet med samfundsansvar Investeringsrestriktioner koster på et tidspunkt



#3

Forretningsmuligheder/
-risici
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Forretningsmuligheder/-risici 

• Hvordan definerer vi værdi? 

• Har vi kompetencerne i virksomheden og ledelsen?

• Hvad betyder bæredygtighed for vores forretningsmodel, vision 

og overordnede forretningsstrategi?

• Integration af bæredygtighed 

• Hvad er vores ambitioner, mål og prioriteringer?

• Fokusområder – klima, miljø, sociale forhold, skat mm.?

• Hvad er vores politikker, retningslinjer og strategi på 

ESG/CSR-området? 

• Hvordan integrerer vi bæredygtighed i vores værdikæde - Ikke 

kun risici men også forretningsmuligheder?

• Hvilke standarder følger vi?

• Insourcing-/outsourcingovervejelser

• Hvordan følger vi op og fører kontrol? Hvor og hvordan 

rapporterer vi?

• Hvordan aflønner vi ledelsen?

• Hvordan kommunikerer vi og håndterer pressen?

Hvad bør ledelsen overveje?



Spørgsmål?



Den globale 
økonomiske ‘reboot’ 
post Covid-19
v/ Helge Pedersen, Cheføkonom Nordea



Reboot af den globale økonomi efter COVID-19 

og udsigterne for 2022

Cheføkonom Helge J. Pedersen

EY Center for Board Matters online nytårskur,  31 januar 2022 



Confidential

På fuldt blus • 2021 blev et stærkt år drevet af en ekspansiv økonomisk

politik og udrulning af effective vaccinationsprogrammer I 

den vestlige verden. 

• Danmark og de andre nordiske økonomier er ude af

krisen og der er mangel på arbejdskraft og materialer.

• Hverdagen normaliseres, men der er også en ny normal 

med mere hjemmearbejde end før pandemien.  

• Den økonomiske politik vil fortsat understøtte væksten. 

Desuden er opsparingen høj i samfundet og den grønne

og digitale omstilling øger investeringerne. 

• Lange leveringstider, høje priser på råvarer, transport og 

energi presser inflationen op 

• Pengepolitikken går i normaliserings-mode. Det skaber

usikkerhed på de finansielle markeder.

• Nye COVID-strenge, udbudsproblemer og geopolitik

udgør de største risici for prognosen. 
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Confidential

Høj global vækst. De nordiske lande har klaret sig fantastisk godt gemmen

krisen. Nordea Economic Recovery Indicator
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BNP Realvæ kst, %  æ ndring å/å

2019 2020 2021E 2022E 2023E

Verden
1)

2,9 -3,3 5,5 4,1 4,2

Avancerede økonom ier 1,9 -3,9 4,9 3,6 2,6

USA 2,2 -3,5 5,5 3,9 2,5

Euroom rådet 1,6 -6,5 5,0 4,0 2,5

Japan 0,7 -5,1 1,8 2,9 1,4

Danm ark 2,1 -2,1 3,8 2,5 2,0

Norge 2,0 -2,3 4,1 4,0 2,0

Sverige 2,0 -3,2 4,9 3,7 1,9

UK 1,5 -10,1 6,9 4,7 2,2

Tyskland 1,1 -4,9 2,7 4,0 2,5

Frankrig 1,8 -8,0 6,5 4,0 2,5

Italien 0,4 -9,0 6,0 4,0 2,5

Spanien 2,1 -10,8 4,5 5,5 3,5

Finland 1,2 -2,8 3,8 3,0 2,0

Baltikum 3,6 -2,1 5,5 4,4 3,5

Væ kstøkonom ier 3,7 -2,2 6,0 4,3 5,3

Kina 6,1 2,3 8,1 5,0 5,0

Rusland 1,3 -3,5 4,2 2,5 2,1

Indien 4,2 -7,5 8,0 9,5 8,6

Brasilien 1,1 -4,5 4,8 0,7 2,1

Polen 4,7 -2,7 5,1 5,1 3,5

Resten af verden 2,3 -3,4 4,3 2,7 4,9



Confidential

Dramatisk stigning i råvare- og transportpriser….
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Confidential

…på samme tid som naturgaslagrene er lave og prisen er eksploderet.
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Confidential

Prisen på naturgas påvirker også elpriserne i Norden! 

Stigende producentpriser og lange leveringstider.
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Confidential

Inflationen er høj og arbejdsmarkederne stærke. Det kan være en giftig cocktail!
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Confidential

Fed skærper retorikken, ECB tager et mere holistisk syn på

pengepolitikken
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Sekvensen er klar. Først mindskes opkøbsprogrammet, så sættes renten op og endelig reduceres balancerne.



Confidential

Renten stiger og aktiemarkederne skælver….
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Confidential

…udvides spændingsfeltet til ejendomsmarkederne og den offentlige

sektors gæld? 
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Thank you!

Nordea Markets is the commercial name for Nordea’s international capital markets operation. 

The information provided herein is intended for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are 

the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. The views have been 

provided solely based on the information made available to Nordea Markets and for the purposes of presenting the services made available 

by Nordea Markets. This notice does not substitute the judgement of the recipient.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. 

Relevant professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision.

This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

Group Chief Economist

Helge J. Pedersen

helge.pedersen@nordea.com

+45 55471532 / +45 22697912

@helgejpedersen

Helge J. Pedersen on e-Markets

https://nexus.nordea.com/#/profile/2204


Tax Transparency

v/ Hans From, Tax Director EY
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Trends - Åbenhed er højt på dagsordenen
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Åbenheden om skatten og de mange tiltag - Tax transparency trends 

Mandatory standards
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Voluntary standardsConcepts/principles

Principles for 
Responsible Investment
(UNEP Finance Initiative 
& UN Global Compact)

South Africa: 
King IV

GRI 207 
Tax

WEF-IBC 
metrics

Extractive 
Industries 

Transparency 
Initiative

EU: Capital 
Requirements 

Directive

EU: Public CbCR

UK: Fair Tax 
Mark

Tax CbCR

Australia: 
Entity tax 

information

UK: Tax 
strategy

Poland: Tax 
strategy

South Africa: 
Johannesburg Stock 

Exchange

Canada: 
Extractive 

Sector

EU: Accounting 
and Transparency 

Directive

Global Fair Tax 
Mark under 

development

EU: Corporate 
Sustainability 

Reporting Directive 
(possible in 2023)

UN Sustainable 
Development Goals

SASB 
standards

Australia: Voluntary 
tax transparency 

code

Tax Code of 
conduct

• Øget antal principper og standarder

• Stigende rapporteringsforpligtigelser til 
skattemyndighederne

• Krav til tax transparency

• Sektor- eller landespecifikke 
obligatoriske standarder

• EU´s offentlige Country-by-Country Reporting

• Forventet tiltag fx, EU Effective Tax Rate 
Reporting

• Skat og åbenhed er blevet en del af indholdet i 
et selskabs ESG og CSR rapportering

• Det udfordrer globale virksomheder som har 
behov for ensartethed for at kunne leve op til 
standarderne for ESG og CSR rapportering

• Investorernes Tax Code of Conduct
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Hvilke elementer indgår i tax transparency overvejelsen

Tax policy –
hvor et selskabs holdning til 
skatter defineres

Tax control framework/tax strategy –
her beskrives hvordan man sikrer 
overholdelsen af skattepolitikken

Tax reporting –
de data et selskab offentliggør og bruger til at vise 
hvad de bidrager med i de lande de er tilstede

1
2

3
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Designe jeres tax transparency tilgang

Overvåge og 
justere

Målene
for tax 

transparency

Identificere 
publikum

Lave en tax 
transparency 

strategi

Implementere
og

efterprøve

Tax 
transparency 

framework

Tilgang til tax transparency

Udvikling af en fornuftig tax transparency strategi for dit selskab afhænger af 
selskabet mål og værdier, hvordan transparens kan bidrage til 
værdiskabelsen, virksomhedens interessenter samt den risici der opstår. 

Når man vælger strategi bør man have et billede af hvad der sker i branchen, 
landet og regionen for at kende sine muligheder og udfordringer.

Derfor anbefales en iterativ tilgang:

Målene for ens tax transparency 
Bør ses i sammenhæng med den overordnede forretningsstrategi, 
den kontekst man opererer i, de tilgængelige ressourcer og det behov/
den mulighed der forfølges 

Identificere publikum
Forstå stakeholderne, deres interesser og mål

Lave en strategi for tax transparency udviklingen
Hvilke værktøjer har man til rådighed, ressourcer, control framework, hvilke 
standarder og principper passer bedst til selskabet, er man bundet af andre 
af selskabets valg fx GRI

Implementere og efterprøve 
Designe processerne, implementere de rette IT værktøjer og beslutte graden 
af efterprøvning og sikkerhed for ens tax reporting 

Overvåge og justere
Overvåge og justere processerne, måden at rapportere tallene, narrativet ved 
at monitorere modtagelsen hos både de interne og eksterne stakeholdere 
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Skabe Long-Term Value

Et velgennemtænkt design af en tax policy, en 
udviklet tax reporting og et understøttende 
tax control framework vil kunne skabe 
langsigtet værdi for selskabet 

Et sammenhængende framework

Skaber muligheden for at få det optimale ud af en strategisk 
tilgang til:

1. Tax Policy Hvilke principper gælder for vores selskab og 
hvilke tilgange bruger vi til at håndtere skattespørgsmål?

2. Tax Reporting Hvilken tilgang har selskabet til 
offentliggørelse af skattedata? 

3. Tax Controls Hvordan styrer man sine risici og hvilke 
kontroller og processer er sat op således at man ved at 
Tax policy´en følges? 
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Øvrige relevante skatteinitiativer

• BEPS 2.0

• Pillar one – for nuværende kun de allerstørste i verdenen (over 14,9 
mia.kr.)

• Pillar two – minimumsskatten på 15%

• Model rule udgivet 20. dec. 2021

• Gælder for selskaber med en omsætning på over 5,6 mia. kr. 

• Skatten opgøres som ETR (Effective Tax Rate) på en såkaldt Globe 
indkomst

• Udfordringen er at ETR beregnes på en måde hvorved man kan blive 
omfattet også i højskattelande

• Uanset om at der ikke skal betales en ekstra skat, skal ETR udregnes for 
alle lande man er i og indberette til myndighederne

• EU har lavet et udkast til direktiv – stort set samme regelsæt

• Reglerne skal gælde fra 1. januar 2023

• ATAD3 - Unshell – indberetning af skuffeselskaber i EU

• DAC 7 – platforme, DAC 8 osv. osv.

• Automatisk indsendelse af et selskabs TP dokumentation



Regnskabsregulering, 
børsforhold og god 
selskabsledelse

v/ Søren Kok Olsen, Partner EY
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Ikke noget væsentligt nyt på IFRS 
fronten for 2021, men der er en 
række væsentlige forhold vedr. 

årsrapporten og corporate
governance, som skal overvejes. 
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Årsrapporten 2021 – Nye/ændrede IFRS for 2021
Gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere

2021

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
(Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16)

✓

COVID-19 related rent concessions 
(Amendments to IFRS 16)

✓

► Herudover er der flere nye Agenda Decisions, udstedt 
af IFRS Interpretations Committee, der kan være 
relevante for danske virksomheder, herunder 
regnskabsmæssig behandling af:

► Supply Chain Financing Arrangements (Reverse
Factoring)
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ESMA Common Enforcement Priorities 2021
Med fokus på COVID-19 og klimarelaterede forhold
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Årsrapporten 2021 – ESMA fokusområder
COVID-19 spøger stadig

Overvejelser omkring konsekvenser, som 
potentielt bør reflekteres i årsrapporten.

COVID-19-effekt på:

► Økonomiske udvikling

► Forretningsmodel

► Risici og muligheder

► Skøn og estimater

► Likviditet og going concern

► Indregning og måling

► Noter

► Alternative Resultatmål

► Betydning for CSR-rapportering

COVID-19 
fase

"Recovery" 
fase

"New 
normal" 

fase
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Årsrapporten 2021 – ESMA fokusområder
Klimaændringernes påvirkning på virksomhedernes finansielle forhold

Stort fokus på de økonomiske konsekvenser af klimarelaterede forhold, herunder at 
dette adresseres konsistent i såvel den finansielle del af årsrapporten som i den ikke-
finansielle del af årsrapporten (såkaldt "interconnectivity") 
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Regnskabskontrollen i Danmark 
Orienteringsbrev fra Erhvervsstyrelsen til ledelsen i børsnoterede virksomheder og dets rådgivere

► Nyt rapporteringskrav efter taksonomiforordningen

► 2021 er et "overgangsår" med reducerede oplysningskrav

► En del af CSR - redegørelsen

► Gælder i 2021 bl.a. for børsnoterede virksomheder med > 
500 ansatte

► Oplysningskravene er i 2021 centreret omkring 2 ud af 6 
miljømæssige mål

► Climate change mitigation

► Climate change adaptation

► Oplysninger i 2021 årsrapporten vedrørende andel af 
aktiviteter, der iht. taksonomien er "Taxonomy eligible
activities":

► Revenue

► CapEx

► OpEx
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Regnskabskontrollen i Danmark 
Orienteringsbrev fra Erhvervsstyrelsen til ledelsen i børsnoterede virksomheder og dets rådgivere

► European Single Electronic Format (ESEF) – en ny "ekstra" 
indrapportering til Finanstilsynet 

► Gælder årsrapporter, som offentliggøres i 2022 eller senere

► Skal omtales i anvendt regnskabspraksis og ledelsespåtegning

► Revisor skal afgive erklæring vedrørende ESEF-indberetning

► Er omfattet af regnskabskontrollen

► Nye retningslinjer for kontrol

► Større fokus på risikobaseret udvælgelse (hvor fejl kan have størst 
betydning)

► Flere "on-site" besøg

► Mere dybdegående kontrol med større fokus på indregning og 
måling

► Styrelsen anmoder nu som hovedregel om kopi af 
revisionsprotokollen i regnskabskontrolsager, med flere 
væsentlige/risikofyldte områder
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Årsrapporten 2021 – nyt krav om redegørelse for dataetik
Gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere

► Nyt - dansk - krav gældende for virksomheder 
i regnskabsklasse C og D samt for finansielle 
virksomheder med > 500 ansatte

► Ud fra et følg-eller-forklar-princip

Find bl.a. inspiration i følgende 
praktiske eksempler:
• TDC
• Novo
• Sydbank
• Nordea Fonden

Dataetisk Råd - Dataetik 
- Sådan gør du

Rådet for Digital Sikkerhed -
Vejledning om dataetisk 
redegørelse til årsrapporten

Ved politikker for dataetik forstås bredt 

virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger 

og andet, der beskriver, hvordan virksomheden 

arbejder med dataetik og dataetiske spørgsmål. 

Det er således ikke afgørende, hvilken 

benævnelse virksomheden har valgt at give 

politikken. 

Politikken behøver ikke være formuleret i et 

skriftligt dokument i virksomheden – der kan 

ligeledes være tale om en mundtligt formuleret 

politik.
(Uddrag af Erhvervsstyrelsens vejledning om dataetik)

https://dataetiskraad.dk/sites/default/files/2021-10/Dataetik%20-%20S%C3%A5dan%20g%C3%B8r%20du.pdf
https://www.digitalsikkerhed.dk/wp-content/uploads/2021/10/Vejledning-om-dataetik-1.pdf
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Børsforhold og corporate governance
Udvalgte ændringer

► Nasdaq og Finanstilsynet

► Opdateret version af Nordiske NASDAQ regler

► Nyt er primært muligheden for børsnotering via SPAC*

► Opdateret version af FT's: Vejledning - Hvornår skal en udsteder offentliggøre
oplysninger i finansielle rapporter som intern viden? (Få præciseringer)

► ESG-nøgletalsvejledning ajourført** (Få præciseringer)

► Vederlagspolitik og vederlagsrapport

► Ajourført vejledning fra Erhvervsstyrelsen (Få præciseringer)

► Templates udarbejdet af Komiteen for God Selskabsledelse

► Reviderede anbefalinger for god selskabsledelse (trådte ikraft 1. januar 2021)

► Formål

► Følge med udviklingen og forenkling

► Være drivkraft for god selskabsledelse

► Tilpasning af anbefalinger om ledelsesaflønning
Reviderede 

anbefalinger

Overvejelser om 
transparens ift. 

ledelsens aflønning

*= Special Purpose Acquisition Companies

**= Udstedt af Finansforeningen, FSR og Nasdaq
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Tendenser i virksomhedernes eksterne rapportering
Vi står – måske – over for en rapporteringsmæssig "revolution"

► Opdatering af CSRD* direktivet igangsat

► EU-Kommissionen lægger op til obligatoriske sustainability standarder i Europa

► EFRAG** potentielt nyt standardudstedende organ

► IASB har etableret ISSB***

► Udsteder af globale sustainability standarder

► Stort fokus og "pres" fra myndigheder og investorer på bedre sammenhæng 
("interconnectivity") imellem virksomhedens forskellige eksterne rapporteringer

► Ny EU-konsultation vedrørende "Corporate Reporting" med fokus på følgende 3 
"pillars", der har medført kritik ift. kvaliteten (eller – ifølge nogle – mangel på samme) 
af virksomhedernes eksterne rapportering:

► Corporate Governance

► Statutory Audit

► Supervision  

*      = Corporate Sustainability Reporting Directive

**    = European Financial Reporting Advisory Group

***  = International Sustainability Standards Board
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Årsrapporten 2021 – Afslutning
Få nye lovgivningsmæssige krav – men mange potentielle eksterne påvirkninger på årsrapporten

► Få lovgivningsmæssige ændringer til den finansielle del af 
IFRS - årsrapporten for 2021

► COVID-19 spøger stadig og kan få indflydelse på flere dele 
af 2021 årsrapporten 

► Den grønne omstilling/klimaagendaen har stor bevågenhed 
også ift. såvel den finansielle som den ikke-finansielle del af 
årsrapporten, herunder sikring af "interconnectivity"
imellem de forskellige elementer af årsrapporten

► Ny dansk redegørelse for dataetik ("comply or explain")  

► Første del af taxonomiforordningen – nyt krav for visse (i 
2021) børsnoterede virksomheder

► 2021 er – for mange – første år for ESEF-rapportering

► Ajourførte Anbefalinger for God Selskabsledelse med fokus 
på langsigtet værdiskabelse og bæredygtighed

► Fremtidens eksterne rapportering er under revision – store 
ændringer kan forventes indenfor meget kort tid



Afrunding



Tak for i dag!
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