
ESG strategi for NorgesInvestor Proto vedtatt i styremøte 6. desember 2022 

 

Administrasjonen har i sitt arbeid med en ESG strategi hatt flere hensyn å ivareta: 

• NorgesInvestor Proto (heretter NIP) er et investeringsselskap som ble stiftet med det 
hovedmål å skal skape god risikojustert avkastning for sine aksjonærer. Dette er det viktig 
ikke å miste av syne når en ESG strategi for selskapet skal fastlegges. 

• Selskapets aksjonærer og styre kan endre sitt syn på hvordan selskapet bør investere 
• Dersom selskaper/sektorer på Oslo Børs utelukkes, blir investeringsuniverset snevrere, og 

det blir vanskeligere å skape god risikojustert avkastning. 

Administrasjonen har i sitt arbeid forsøkt å ta hensyn til innspill som har kommet fra ulike 
styremedlemmer, samtidig som hensynet til selskapets hovedmål om å skape god risikojustert 
avkastning ikke mistes av syne. NIP har også sett på ulike ESG strategier og dokumenter som er 
utarbeidet av ulike typer institusjoner, og som synes relevante. Spesielt har NIP sett på hvilke ESG- 
kriterier Norges to store offentlige forvaltningsmiljøer, Oljefondet og Folketrygdfondet, bruker i sin 
forvaltningsvirksomhet. Disse miljøene har store ressurser og har i mange år arbeidet med ansvarlig 
forvaltning og ESG problematikk. Det er derfor naturlig at NIP løpende følger med på hvilke kriterier 
disse legger til grunn for ansvarlig forvaltning. 

Nedenfor er selskapets ESG strategi. 

 

Forholdet til bærekraft – ESG strategi  

Bærekraftige investeringer (ESG) handler om å ta hensyn til miljø, sosiale utfordringer og god 
eierstyring i en investeringsbeslutning. 

NorgesInvestor Proto (NIP) er et investeringsselskap som hovedsakelig investerer i selskaper notert 
på Oslo Børs. NIP skal etter vedtektene oppløses senest 31.12.2025. 

NIP er et selskap med begrenset forvaltningskapital og ressurser.  

Som aksjonær og investor kan NIP påvirke selskapene det investerer i, ved å stemme på 
generalforsamlinger. En annen måte er å selge seg ut av, eller la være å investere i selskaper som 
ikke tilfredsstiller internasjonalt anerkjente kriterier for bærekraftige investeringer. 

For NIP som en relativt sett liten aksjonær, vil det viktigste ESG bidraget være å ekskludere selskaper 
og næringer fra NIPs investeringsunivers.  

NIP velger bort og ekskluderer selskaper i sektorer med langsiktige uholdbare forretningsmodeller. 
Noen produkter og tjenester har stor iboende risiko for å påvirke omverdenen og samfunnet 
negativt, og det er lite NIP kan gjøre for å påvirke i en positiv retning. Da er ekskludering et kraftfullt 
verktøy. NIP ekskluderer derfor selskaper som bryter internasjonalt anerkjente retningslinjer for 
bærekraftige investeringer.  

Dette innbefatter produktbaserte ekskluderinger for selskaper som driver innen: 

• Tobakk  

• Alkohol  



• Cannabis, ikke-medisinsk  

• Kommersielle spilleaktiviteter  

• Kontroversielle våpen (herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske og 
biologiske våpen) 

• Pornografi  

• Selskaper som driver produksjon av fossilt brennstoff 

• driver utvinning av eller kraftproduksjon basert på fossile produksjonskilder (som f.eks. kull eller 
olje) 

• Bidrar til annen alvorlig klima- eller miljøskade, for eksempel uholdbar palmeoljeproduksjon  

NIP ekskluderer også selskaper som gjennom sin adferd bryter internasjonalt anerkjente 
retningslinjer for bærekraftige investeringer.  

Disse adferd baserte ekskluderingene er at selskapene: 

• Bryter menneskerettigheter, folkerett eller arbeidsrett  

• Engasjerer seg i korrupsjon eller økonomisk kriminalitet 

 

I selskapets bærekraftarbeid arbeider NIP løpende for å finne ut om et selskap bryter internasjonalt 
anerkjente bærekraftkriterier.  

På Oslo Børs er det et begrenset utvalg av selskaper og sektorer. Imidlertid er det mange av 
selskapene som har internasjonal virksomhet og datterselskaper spredt rundt om i verden. Det er 
derfor et viktig arbeid for NIP å følge med på selskapenes virksomhet i rapporter og gjennom media. 
Slik kan NIP sikre at selskapene det investeres i opptrer i henhold til sine egne og internasjonalt 
anerkjente ESG målsettinger.  

ESG er et område i stadig utvikling. NIP vil derfor vurdere fortløpende om det er behov for justeringer 
og endringer i selskapets ESG arbeid. 
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