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Sammen skaber vi en bæredygtig bank
Lån & Spar kom til verden som et resultat af samfundsansvar, længe før begrebet fandtes. Da banken blev stiftet i 1880,
var vores formål at sikre, at ingen embeds- eller bestillingsmænd faldt i fælden hos ågerkarlene, som lånte penge ud til
absurd høj rente. En gruppe borgere gik sammen og skabte i fællesskab Laane og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd, der gav almindelige mennesker mulighed for at låne penge på rimelige vilkår.
Ansvarlighed og fællesskab er stadig en del af vores DNA den dag i dag. Vi har et særligt ansvar for vores kunder, medarbejdere, og det samfund vi er en del af. Et ansvar vi lever op til gennem et stærkt fællesskab med de mere end 50 faglige
organisationer, der ejer os. Ejerskabet af vores bank forener skolelærere, politibetjente, sygeplejersker, akademikere, advokater
og mange andre vigtige faggrupper, der får vores samfund til at løbe rundt. Det fælles ejerskab af os som bank betyder, at
vores medlemmer forventer mere af os end af andre banker. Derfor er det vigtigt for os ikke blot at være en god og troværdig bank, men at være en bæredygtig frontløber, der er med til at sikre, at vi har en jord at give videre til de kommende
generationer. Vi arbejder dagligt på at udvikle nye bæredygtige produkter og ser vores egne vaner grundigt efter i sømmene, så vi kan give en grønnere og mere lige verden videre til vores børn og børnebørn.
Selvom vi godt ved, at vores indsats ikke redder kloden alene, så er det et lille skridt i den rigtige retning. Forandring sker
ikke uden en fælles indsats, og derfor har vi valgt at have samarbejde og fællesskab som en central del af vores bæredygtighedsplan. Rammen for vores bæredygtighedsmission er det 17. verdensmål om partnerskaber for handling. Vi kan ikke
gøre det alene og har brug for sparring og input fra vores tætteste samarbejdspartnere for at sikre, at vi bliver ved med at
være ambitiøse i vores arbejde med menneskerettigheder og klimamål. Sammen skaber vi en bæredygtig bank.
I denne rapport kan du få indsigt i, hvordan vi i Lån & Spar arbejder for at blive mere bæredygtig dag for dag.
God læselyst.
John Christiansen
Administrerende Direktør
Lån & Spar
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Lån & Spars arbejde
med FN’s verdensmål

Vores arbejde med samfundsansvar bygger på
FN’s 17 verdensmål, som skal sikre en bæredygtig
udvikling frem mod 2030. For at føre en ambitiøs
bæredygtighedsstrategi ud i livet har vi valgt at
fokusere særligt på fem strategiske temaer.

FN-mål 3:
Sundhed og trivsel
Hos Lån & Spar ved vi, at et godt fysisk og
mentalt helbred er vigtigt for at kunne leve
et godt liv. Derfor har vi siden 2008 arbejdet
aktivt for at give alle vores medarbejdere de
bedste betingelser for et sundt liv i trivsel og
balance. Gennem løbende implementering
af en række tiltag med fokus på sundhed og
trivsel blandt vores ansatte bidrager vi til FN’s
3. verdensmål om at sikre sundhed og fremme
trivsel for alle aldersgrupper.

FN-mål 5:
Ligestilling mellem kønnene
I Lån & Spar tror vi på, at mænd og kvinder
besidder de samme evner og derfor skal have
lige muligheder. Vi ved, at diversitet skaber
bedre resultater på bundlinjen og ikke mindst
bidrager til en bedre arbejdsplads. Derfor
arbejder vi for, at kvinder skal have samme
karrieremuligheder som mænd for at lede og
træffe beslutninger.

FN-mål 8:
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Som samfundsaktør har Lån & Spar et stort ansvar for at sikre bæredygtig økonomisk vækst
og fremdrift hos både virksomheder og privatpersoner. Vi har et helt særligt samarbejde med
de fagforeninger, der ejer os. I samarbejde med
vores ejerkreds hjælper vi vores medlemmer
og kunder med at opnå og bibeholde en sund
økonomi og økonomisk stabilitet.
6

FN-mål 13:
Klimaindsats
Klimaforandringer er en global udfordring,
der har stor betydning for os alle. I Lån & Spar
hjælper vi vores kunder med at mindske deres
klimaaftryk gennem produkter og løsninger, der
gør det let at træffe valg, som både er grønne
og økonomisk fordelagtige. Desuden har vi en
ambitiøs strategi for at mindske bankens eget
klimaaftryk.

FN-mål 17:
Partnerskaber for handling
I Lån & Spar er vi overbeviste om, at ambitiøse
mål for bæredygtig udvikling kun kan opnås
gennem engagement og stærke samarbejder
mellem mennesker og på tværs af organisationer. Derfor har vi valgt at nedsætte tre
arbejdsgrupper med interne og eksterne samarbejdspartnere, som er med til at give vores
arbejde retning. Arbejdsgrupperne, der består
af repræsentanter fra vores ejerorganisationer,
studerende og medarbejdere i Lån & Spar,
kommer løbende med input og kritik til vores
målsætninger og idéer. På den måde bidrager vi
til FN’s 17. verdensmål.
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Kunder:

Rådgivning til en sund økonomi
I Lån & Spar sætter vi en ære i at hjælpe vores kunder med
at få mest muligt ud af deres økonomi. Vores vision er at
være en personlig bank, hvor tæt dialog og stort kendskab
til vores kunders økonomiske forhold er med til at sikre
dem en god og bæredygtig økonomi, der kan danne rammen
for et godt liv.
Lån & Spar er primært en bank for:
• Private kunder
• Mindre og mellemstore erhvervskunder
• Faglige organisationer og foreninger

Vores kunde- og kreditpolitik
• Bankens politikker for kredit og rådgivning tager
udgangspunkt i en vurdering af kundernes økonomiske
situation, vilje og evner. Vi rådgiver altid vores kunder
på en balanceret og ansvarlig måde, der sikrer en god
og sund økonomi.
• Vi tilbyder ikke produkter, der kan føre til ustabilitet i
vores kunders økonomi. Vores kunder må aldrig blive
rådgivet til risikable investeringer eller køb af bankens
egne aktier.
• Ingen af vores finansielle rådgivere er bonusaflønnede.
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Risici
Vi vurderer, at den væsentligste risiko i forhold til vores
kunder er dårlig og uansvarlig kunderådgivning. Skulle
denne risiko indtræffe, kan det påvirke vores omdømme
og kundefastholdelse negativt og dermed have indflydelse
på bankens indtjening.

Pro rådgivning er et nyt rådgivningskoncept, hvor bankens
rådgivere leverer individuel rådgivning til medlemmer af
bankens ejerkreds på baggrund af viden om deres faggruppe. Fordi bankens rådgivere har indgående kendskab
til medlemmernes særlige brancheforhold og karriereveje,
kan de rådgive bankens medlemmer bedst muligt og kan
give dem de mest gunstige vilkår.

INITIATIVER
Vores rådgivere har sund økonomi på skemaet
Vores vigtigste opgave som bank er at hjælpe vores kunder
til en sund og solid økonomi. Derfor er sund økonomi en
central del af vores uddannelse af nye trainees og i vores
interne introduktionsforløb for nye medarbejdere. Vi har i
løbet ad 2020 gennemført en omfattende efteruddannelse
af alle vores finansielle rådgivere. De har alle gennemgået
kompetencetests på de vitale rådgivningsområder og har
på den baggrund fået individuelle kompetencekort, der
viser eventuelle gaps i forhold til det forventede niveau.
Det kompetenceniveau, som testene har afdækket, er
udfyldt i forbindelse med et massivt uddannelsesprogram
i bolig, kredit, pension og investering henover efteråret i
2020.

De faglige organisationer har gennem det sidste års tid
hjulpet os med at opbygge en base med information, der
giver bankens rådgivere den nødvendige indsigt. Det giver også
vores rådgivere bedre
mulighed for at komme
rundt om hele deres
økonomi med pension og forsikring, så
vi er sikre på, at
de bliver tilbudt
de bedste
forhold.

Pro rådgivning - helhedsrådgivning til fagrupper
Da Lån & Spar samarbejder med mere end 50 faglige
organisationer og foreninger, tilbyder vi specialviden inden for en række fagområder.

7

Øget tilgængelighed med online-møder
Vi arbejder løbende på at gøre banken mere tilgængelig for
vores kunder. Selvom corona-situationen har vendt op og
ned på det meste, skal det stadig være let for vores kunder
at komme i kontakt med deres bank. Derfor opfordrer vi
i kølvandet på corona-krisen vores kunder til at booke
og afholde online-møder. Foruden at forhindre smitte og
være den sikreste mødeform giver online-møderne også
vores kunder større fleksibilitet i hverdagen samt mindsker
transport og belastning af miljøet.

Gratis gældsrådgivning til alle medlemmer
Alle kan komme derud, hvor de ikke kan “bunde” økonomisk. I 2020 har vi påbegyndt gratis gældsrådgivning til
medlemmer af vores ejerorganisationer - også selvom de
ikke er kunder hos os. Her hjælper vi organisationernes
medlemmer, som er kommet i økonomiske problemer, med
at få overblik over deres økonomi, og vi giver gode råd i en
svær tid.

RESULTATER
Vores kunder er mere tilfredse end nogensinde før
Det er meget vigtigt for os, at vores kunder er tilfredse
med deres samarbejde med Lån & Spar. Derfor måler vi
hvert år, hvor tilfredse vores kunder er. Det gør vi ved at
sende 250 kundetilfredshedsmålinger ud til vores kunder
hver uge. Ud fra deres besvarelser sammenfatter vi en
score ved hjælp af Net Promoter Score-modellen, som er
særligt udviklet til måling af kundeloyalitet.
I 2020 har Lån & Spar opnået en kundetilfredshedsscore
på 41 % målt med Net Promoter Score-modellen. Tallet
er udtryk for andelen af kunder, der i høj grad vil anbefale
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banken til andre, fratrukket de kunder, der ikke vil anbefale
banken. Det er en stigning på 6 procentpoint i forhold til
2019. Det betyder, at vi er 1 % over vores målsætning for
2020 om at øge bankens NPS-score til 40 %.
Vi beder også løbende vores kunder evaluere vores rådgivning, når de har været til rådgivningsmøde. I 2020 fik vores
rådgivere efter endt møde en gennemsnitlig NPS score på
73 %. Det er 6 procentpoint over vores målsætning, som
i 2020 var på 67 %. Resultatet er udtryk for, at mange af
vores adspurgte kunder gerne vil anbefale Lån & Spar til
andre og viser en stigning i forhold til 2019, hvor rådgiverne opnåede en score på 66 %.

ansvar om at rådgive vores kunder til en sund og bæredygtig økonomi. Derfor er høj kundetilfredshed et af bankens
overordnede strategiske mål, og vi følger op på udviklingen
hvert år.
• Lån & Spar har som målsætning for 2021, at kundetilfredsheden stiger, og at Net Promoter Scoren helt
konkret øges til 45 %
• Banken ønsker også, at Net Promoter Scoren for
evalueringen af vores rådgivningsmøder lander på
mindst 68 %.

Foruden at lave målinger ud fra Net Promoter Scoremodellen beregner vi også tilfredshedsprocenten
blandt vores kunder - både i forhold til generel kundetilfredshed og evalueringen af vores rådgivningsmøder:

Sådan beregner vi
kundetilfredshed og kundeloyalitet
Kritiske

Passive

Fortalere

• Den generelle kundetilfredshed lander i 2020
på en tilfredshedsprocent på 85 %, hvilket er 2 %
højere end vores målsætning.
• Vores kunders tilfredshed med bankens rådgivningsmøder er 95 %. Det er et meget højt tal, som
dog ligger 1 procentpoint under vores målsætning
for 2020. Vi forestiller os, at det lille fald kan hænge
sammen med færre fysiske rådgivningsmøder pga.
corona.

MÅLSÆTNINGER
Kundetilfredsheden skal fortsat stige
Vi mener, at Lån & Spars høje kundetilfredshed siger
meget om, hvor godt vi som bank lever op til vores
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I Lån & Spar måler vi kundeloyalitet og kundetilfredshed ud fra
spørgsmålet, om vores kunder vil anbefale Lån & Spar til andre.
Det gør vi på en skala fra 0-10.
Net Promoter Score
De kunder, som giver os en score på 9-10, er fortalere, mens dem,
der giver os 0-6, er de kritiske. NPS-scoren udregnes herefter
ved, at fortalerne i procent trækkes fra de kritiske i procent.
Det samlede resultat udgør NPS-scoren, som er udtryk
for kundeloyalitet.
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Medarbejdere:

Sundhed, trivsel og ligestilling
Der er en grundlæggende sammenhæng mellem fysisk og
mental sundhed, trivsel, øget energi og velvære. Disse faktorer er også afgørende for vores performance og generelle
tilfredshed både på arbejdet og i vores privatliv.
I Lån & Spar har vi siden 2008 arbejdet aktivt for at give
vores medarbejdere de bedste betingelser for at leve et
sundt liv i trivsel og balance.

vores rådgivningscentre landet over. Vi har desuden
indført fysisk deling af afdelinger med kritiske funktioner.

I 2020 har bankens fokus på sundhed og trivsel uundgåeligt været endnu større end normalt. Corona-pandemien
har betydet, at vi har søsat nye indsatser for at sikre sundhed og trivsel blandt vores medarbejdere fysisk såvel som
mentalt.

• Work life balance: Banken har en overenskomstmæssigt fastsat arbejdstid på 37 timer ugentligt. Vi tilbyder
flekstid og tilstræber så lidt overarbejde som muligt.
Alle medarbejdere kan fra juni 2021 holde seks ugers
ferie og fem omsorgsdage, medmindre de selv har valgt
en anden aftale. Lån & Spars mål er, at samtlige medarbejdere inkl. ledere afholder alle ferie- og omsorgsdage, da vi tror på, at vi alle har behov for restitutionsperioder væk fra arbejdet.

Vores medarbejderpolitik
• Medarbejderhåndbogen: Bankens medarbejderpolitikker står i ”Medarbejderhåndbogen”, som alle ansatte
har adgang til. Den klæder vores medarbejdere godt på
til at træffe beslutninger, der lever op til Lån & Spars
mission.

• Kompetenceudvikling: Alle nye medarbejdere gennemgår et introforløb, som ruster dem til deres job. Vores
medarbejdere får også løbende mulighed for at videreuddanne sig, så de altid kan løfte deres opgaver bedst
muligt. I Lån & Spar vil vi hellere uddanne vores medarbejdere “ud af banken” end at have medarbejdere, der
ikke udvikler sig.

• Hjemmearbejde under corona: I Lån & Spar har vi
løbende fulgt regeringens anbefalinger og råder derfor
vores medarbejdere til at arbejde hjemmefra, hvis det
ikke påvirker deres opgaveløsning, performance eller
trivsel negativt. Vi opfordrer kraftigt til online-møder
frem for fysiske møder med kunder såvel som samarbejdspartnere. Desuden kører vi smal bemanding i
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• Ligestilling: I Lån & Spar tror vi på, at diversitet har en
positiv effekt både på bundlinjen og på arbejdspladsen.
Derfor opfordrer vi alle uanset køn, religion og etnisk
oprindelse til at søge job i banken.

Risici
I forhold til vores medarbejdere vurderer vi mental overbelastning som den væsentligste arbejdsmæssige risiko. Hvis
vores medarbejdere bliver stressede eller på anden måde
overbelastede, kan det påvirke vores evne til at fastholde
kvaliteten af arbejdet i en negativ retning. På samme måde
kan det bidrage til problemer med at fastholde medarbejdere og dermed skabe et generelt kompetencetab for
banken.
Derudover er fysisk nedslidning, som følge af stillesiddende arbejde uden variation i arbejdsstillinger, en risikofaktor
i vores branche. Vi arbejder derfor målrettet med bevægelse og aktive pauser i løbet af arbejdsdagen og sikrer, at alle
medarbejdere kan få en gennemgang af deres arbejdsstation
ved en ergoterapeut.

INITIATIVER
Ny sundhedsapp til Lån & Spars medarbejdere
I sommeren 2020 lancerede Lån & Spar en sundhedsapp
til bankens medarbejdere i samarbejde med Gjensidige
Forsikring. Formålet med sundhedsapp’en er at gøre det
lettere for de ansatte at benytte sig af bankens sundhedstilbud.
App’en indeholder bl.a. et tilbud om online lægekonsultationer, som giver bankens medarbejdere adgang til lægehjælp alle dage året rundt. Da tilbuddet lover en maksimal
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• Ergonomisk rådgivning til både individer og hele afdelinger
• Foredrag om trivsel og sundhed
• Gratis graviditetsrådgivning hos en erhvervsjordemoder

generelt og har derfor et mål om at udvikle læringsmaterialer
til gymnasier, mellemlange- og videregående uddannelser
med gode råd til, hvordan man undgår stress og andre
psykiske lidelser.

Screening af medarbejderes sundhed
I forbindelse med lanceringen af den nye sundhedsapp har
vi i samarbejde med Gjensidige Forsikring også foretaget
en sundhedsscreening blandt vores medarbejdere. Formålet med at undersøge sundhedsmæssige risikofaktorer
er for det første at give den enkelte medarbejder konkret
viden om sin sundhed, som han eller hun kan handle ud
fra. Desuden kan vi i banken bruge dataen til at planlægge,
hvilke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag vi skal
prioritere.

Sundhedsindsats på gruppeniveau
Vi afholder årligt det frivillige kursus “Det gode liv”, som
har til formål at støtte medarbejderne i at undersøge deres
egne værdier og prioriteter både privat og i arbejdet.
Vi tror nemlig på, at vi bliver gladere og mindre udsatte,
når vi lever et liv i tråd med vores værdier og lever netop
det liv, der er godt for os.

Screeningen bestod i, at de medarbejdere, som var
interesserede i at deltage, anonymt besvarede en række
spørgsmål om deres sundhed og trivsel. Efterfølgende
har deltagerne modtaget en personlig rapport med nyttig
feedback på deres resultater samt tilbud om relevante
sundhedsindsatser, viden og inspiration.
ventetid på kun 5-10 minutter, kan Lån & Spar-ansatte
få akut hjælp udenfor egen læges åbningstid samt let få
fornyet recepter. Derudover tilbyder sundhedsapp’en et
godt overblik over bankens øvrige sundhedstilbud, som
bl.a. indeholder:
• Krisehjælp i forbindelse med røveri og overfald
• Gratis psykologhjælp
• Mulighed for hurtig udredning på privat klinik, der
tilbyder både psykiatrisk og psykologisk udredning og
terapi
• Rabat på fitness-abonnement
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Forebyggelse af stress og psykiske lidelser hos unge
Et voksende antal unge mennesker bliver ramt af stress,
angst og depression. Derfor arbejder vi aktivt med at støtte vores unge kollegaer, der påbegynder deres arbejdsliv
hos Lån & Spar. Det gør vi bl.a. gennem et samarbejde med
Velliv Fonden og PPclinic, hvor vi udvikler materialer og
processer, der skal give unge i første job en god onboarding hos Lån & Spar.
Vi vil også gerne bidrage til at forebygge stress i samfundet

Fokus på flere kvinder i ledelsen
Lån & Spar arbejder målrettet for, at sammensætningen af
medarbejdere afspejler det samfund, vi lever i. Vi stræber
efter at have diversitet blandt medarbejdere og i ledelsen,
da vi tror på, at det skaber den bedste arbejdsplads og de
bedste resultater for vores virksomhed.
Den gennemsnitlige kønsfordeling blandt alle bankens
medarbejdere er meget ligeligt fordelt: Pr. 1 december
2020 er vi 238 mænd og 240 kvinder i Lån & Spar.
Vi har også ambitioner om en mere ligelig kønsfordeling på
bankens ledelsesposter. Vi er endnu ikke i mål med vores
målsætning om en 60-40 fordeling mellem mænd og kvinder i ledelsen, men vi er stolte af at have kvinder på mange
poster blandt ledende medarbejdere, i repræsentantskabet
og bestyrelsen.
I 2019 nedsatte vi en arbejdsgruppe i banken til at undersøge, hvordan vi skaber de bedste muligheder og karriereveje for kvindelige ledere i Lån & Spar. Arbejdsgruppen
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Køn og ledelse i Lån & Spar i 2020
Repræsentantskabet
(53 medlemmer: 42 mænd / 11 kvinder)
Ledelse: 50 % kvinder / 50 % mænd
(formand & næstformand)
Fordeling øvrige: 79 % mænd
(2019: 76 %) / 21 % kvinder (2019: 24 %)
Bestyrelsen
(8 repræsentantskabsvalgte medlemmer og
4 medarbejdervalgte)
Ledelse: 100 % mænd
(formand, 1. & 2. næstformand)
Fordeling øvrige: 67 % mænd
(2019: 67 %) / 33 % kvinder (2019: 33 %)
Direktionen (2 medarbejdere)
100 % mænd / 0 % kvinder

Den kønsmæssige fordeling af ledende
medarbejdere i banken er i 2020:
68 % mænd (2019: 67 %)
32 % kvinder (2019: 33 %)
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har kortlagt en række indsatser, som vil kunne hjælpe
banken med at nå sin målsætning. Gruppen anbefaler bl.a.
følgende initiativer:
• Karrieresamtaler om medarbejderens langsigtede
planer
• Potentialeprogram, hvor kvindelige talenter bliver fulgt
tæt i en struktureret proces
• Øget fokus på de gode historier om kvindelige ledere
• Mentorordning på filialchef- og afdelingslederniveau
• Rekruttering med fokus på diversitet uden bias
Der er nu ved at blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for 2021 på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger.

RESULTATER
God trivsel i hjemmearbejdet
2020 har været et usædvanligt år, og corona-situationen
har skabt nye udfordringer for både arbejdspladser og
medarbejdere. Som de fleste arbejdspladser landet over
har Lån & Spar fulgt regeringens anbefalinger og opfordret
til hjemmearbejde. Vi har stort fokus på vores medarbejderes trivsel i hjemmearbejdet, da det kan skabe fysiske
udfordringer i form af belastning af kroppen samt psykisk
mistrivsel bl.a. som følge af manglende kontakt med kollegaer og forbundethed med arbejdspladsen.
Vi har valgt at udskyde den årlige trivselsundersøgelse
blandt vores medarbejdere og har i stedet lavet to evalueringer af, hvordan de ansatte oplever hjemmearbejdet.
Første evaluering blev gennemført i foråret med 423 med-

12

LÅN & SPAR BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT2020

arbejdere, mens anden evaluering blev lavet i november/
december med 326 deltagere.
I foråret vurderede vores medarbejdere deres trivsel i
hjemmearbejdet til en gennemsnitsscore på 7,8 på
en skala fra 1-10. I vinterens undersøgelse vurderede
Lån & Spars ansatte hjemmearbejdet til en score på 7,4.
Vi har undersøgt, hvad der er positivt ved hjemmearbejdet.
Her er det især ro og færre forstyrrelser, fleksibilitet i forhold til familie og mindre transporttid, der bidrager til, at
vores medarbejdere trives godt med at arbejde hjemmefra.

Lån & Spars ledere scorer højt på distanceledelse
Den nye hverdag med hjemmearbejde har også skabt nye
opgaver for bankens ledere, som pludselig har skulle lede
på afstand. Vi har haft succes med at ruste vores ledere til
vellykket distanceledelse gennem webinarer og en massiv
intern kommunikationsindsats. Det viser de to evalueringer af hjemmearbejdet, hvor vores medarbejdere har
vurderet deres samarbejde med nærmeste leder. Her har
vores ledere opnået flotte resultater.
Gennemsnitsscoren var henholdsvis 8,9 i første evaluering og 8,2 anden gang på spørgsmålet, “hvor tilfreds har
du været med samarbejdet med din leder, mens du har
arbejdet hjemmefra?”. På samme måde scorede vores ledere først 8,8 og derefter 7,9 ved seneste måling for deres
evne til at være nærværende og skabe fællesskabsfølelse i
afdelingen på distancen.

den på disse områder. Bl.a. webinarer, hvor lederne kan få
vejledning og gode råd til, hvordan de skaber samarbejde
og fællesskabsfølelse på afstand.

Produktiviteten er næsten uændret
med hjemmearbejde
Vi har også undersøgt, hvordan hjemmearbejdet har påvirket produktiviteten blandt bankens ansatte. I både første
og anden evaluering vurderer Lån & Spars medarbejdere
deres egen produktivitet til 8,2 på en skala fra 1-10, hvor
10 er bedst. I 2019 vurderede medarbejderne deres produktivitet til en score på 8,5. Det lille fald i produktiviteten
i foråret 2020 kan bl.a. skyldes, at 44 % har haft børn
hjemme i perioden med hjemmearbejde.
Det er dog langt fra alle, der har mærket et fald i produktiviteten. Næsten en fjerdedel af de adspurgte (24 %)
melder om øget effektivitet, mens kun 5 % har rapporteret
om et fald i deres produktivitet. Faldet er oftest beskrevet i forbindelse med tekniske udfordringer, manglende
computerskærme og afsavn ved ikke at kunne sparre med
kollegaer face-to-face.

MÅLSÆTNINGER
Finalist til The Global Health Award i 2025
Vi tager vores arbejde med sundhed og trivsel alvorligt.
Derfor er det vores mål at vinde den europæiske arbejdsmiljøpris og blive finalist ved The Global Health Award
senest i 2025. I 2015 vandt vi begge priser.

Kønsfordeling i ledelsen
I Lån & Spar har vi et strategisk mål om, at der i 2023 skal
være en fordeling på minimum 40/60% mellem kønnene
i vores lederstillinger på alle ledelsesniveauer. Det gælder
også for bestyrelsens sammensætning. Vi henviser til politikken om god selskabsledelse, hvor vi beskriver politikken
for bestyrelsens sammensætning.
Politikken for god selskabsledelse kan findes her:
www.lsb.dk/investor-relations/corporate-governance

Fastholdelse af seniorer
I 2021 ønsker vi at igangsætte en række initiativer, der har
særligt fokus på vores seniorer. Vi vil især gerne hjælpe
dem med at blive længere i banken samt styrke deres
generelle tilfredshed i jobbet.

Ny politik for fleksibilitet
Som følge af den lange periode med hjemmearbejde
forventer vi at komme med en ny politik og strategi for
hjemme- og fleksibelt arbejde, som vil træde i kraft i det
nye år.

Trivsel og sundhed for unge i deres første job
Som led i et forskningsprojekt omkring unges trivsel og
sundhed i deres første job har Lån & Spar været med til
at udvikle nogle værktøjer, der kommer til at indgå i vores
onboarding af unge, der er nye på arbejdsmarkedet.

På grund af fald i tallene fra første til anden måling, har vi
allerede igangsat yderligere initiativer for at øge tilfredshe-
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Samfundsansvar:

Klima og partnerskaber for bæredygtighed
I Lån & Spar lever vi af at låne penge ud til vores kunder,
og vi hjælper dem med at investere deres opsparinger.
Derfor har vi en helt særlig mulighed for at hjælpe vores
kunder med at bruge deres penge på en bæredygtig måde.
Derfor er bæredygtige bankprodukter og grøn rådgivning
en helt central del af vores klimastrategi.

Vores politik for klima og samfundsansvar
I Lån & Spar arbejder vi aktivt for at nedbringe den miljøpåvirkning, som vores virke som bank medfører. Vi har en
langsigtet strategi for at mindske vores klimaaftryk med en
overordnet målsætning om at være en CO2-neutral bank
i 2030. Som del af vores klimastrategi arbejder vi også
løbende for at lancere flere bæredygtige bankprodukter,
der understøtter den grønne omstilling. På samme måde
indgår vi langsigtede samarbejder med aktører fra bankens
ejerkreds og Lån & Spars medarbejderstab, som skal hjælpe os med at fremme bankens bæredygtige mission.

Risici
Vi vurderer, at de væsentlige risici relaterer til vores energiforbrug og klimaaftryk samt muligheden for at tilbyde
grønne produkter til vores kunder. Derfor har vi stort
fokus på nye energibesparende tiltag på vores kontorer
og rådgivningscentre landet over samt at udvikle grønne
produkter til vores kunder.
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INITIATIVER
På vej mod en CO2-neutral bank
Klimaforandringer er en global udfordring, der har betydning for os alle sammen. Derfor har vi i Lån & Spar et ambitiøst mål om at være en CO2 neutral bank i 2030. Vi har
allerede implementeret mange bæredygtige indsatser, men
der er stadig områder, hvor vi kan blive mere bæredygtige.
Dette skal følgende tiltag hjælpe os med:
• 100 % grøn strøm: Lån & Spar er klimapartner med
Ørsted, og al forbrugt strøm på bankens kontorer er
vindmøllestrøm, som er købt på RECH-certifikater.
• Nedsat papirforbrug: Vi har lavet en større omlægning,
så 98 % af alle aftaledokumenter til vores kunder i dag
sendes elektronisk.
• Miljøvenligt interiør: Alle vores nyindkøbte møbler og
tæpper er miljøcertificerede og producerede i Danmark
eller Norge.
• Grøn rengøring: Vores rengøringsleverandør arbejder
for at forebygge forurening og miljøbelastning ved
f.eks. at bruge miljørigtige rengøringsmidler- og metoder. De nedbringer løbende forbruget af vand, midler
og øvrige energiressourcer.

CO2-opgørelse
Selvom vi har et øget fokus på at gøre bankens drift mere
klimavenlig, har vi også blinde vinkler i forhold til vores
egen klimaindsats. Derfor er vi i gang med at undersøge,
hvor meget CO2 vi udleder. Opgørelsen skal bruges til at
udforme en konkret plan, som skal hjælpe os med at nå
vores mål om at være en CO2-neutral bank i 2030.

Grønt billån til el- og hybridbiler
Vi vil gerne gøre det nemt og attraktivt for vores kunder
at træffe bæredygtige valg. I januar lancerede vi et grønt
billån til kunder, der vil købe elbiler eller plug-in hybridbiler. For at gøre det attraktivt for vores kunder at vælge en
miljørigtig bil tilbyder vi dem et lån, der er billigere end et
traditionelt billån, samtidig med at de udleder mindre CO2
i deres hverdag.
Lån & Spars grønne billån er en af de medlemsfordele, som
vi tilbyder de kunder, der er del af en af de mere end 50
fagforeninger, vi samarbejder med.

Betalingskort af genbrugsplast
Med bedre plastgenanvendelse kan vi bidrage til mindre
CO2-udledning og mindre plastaffald i naturen og havet.
Derfor har vi i Lån & Spar besluttet at udfase de eksisterende betalingskort til fordel for nye miljøvenlige betalingskort, der er fremstillet af 86 % genbrugsplast.

LÅN & SPAR BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT2020

Vi har allerede bestilt 10.000 Mastercard Debet, som
bliver leveret i starten af 2021. Planen er at gå over til kort
af genbrugsplast, når vi ikke har flere af de almindelige
betalingskort på lager.

Ny strategi for bæredygtig transport til og fra møder
Det er vigtigt for Lån & Spar, at vores medarbejdere kan
komme hurtigt rundt til eksterne møder og seminarer på
en grøn måde, der også er nem for den enkelte medarbejder. Biler er nogle af de store miljøsyndere, så derfor
anbefaler vi alle medarbejdere at undersøge alternativer,
inden de tager en almindelig taxa. På den baggrund har vi
udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan man som
medarbejder kommer klimavenligt rundt, når man er på
arbejde i Lån & Spar.
• Gå eller tag cyklen
Det er både godt for kroppen og miljøet at tage cyklen
eller at gå, hvis mødet ude i byen ligger tæt på kontoret. Har man som medarbejder ikke selv en cykel med
på arbejde, så har vi i Lån & Spar medarbejdercykler til
fri afbenyttelse.
• Tag offentlig transport
Biler bruger betydeligt mere CO2 end bus og tog.
Derfor anbefaler vi vores medarbejdere at komme
frem med offentlig transport, hvis det er nemt for dem.
• Kør afsted i en elbil fra Share Now
Skal Lån & Spar-ansatte til møde et sted, hvor det er
svært at komme til med cykel eller offentlig transport,
så er det muligt at bruge en af Share Nows elbiler.
Lån & Spar har indgået et samarbejde med Share Now,
så alle vores medarbejdere kan leje en af deres biler.
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• Bestil en eltaxa
Er det nødvendigt at tage en taxa, anbefaler vi vores
medarbejdere at tage en eltaxa. I København kan man
f.eks. få en eltaxa hos Viggo.
• Bestil en taxa
Kan man ikke få en eltaxa, er det muligt at bestille en
almindelig taxa.

Samarbejde er nøglen til et bæredygtigt samfund
I Lån & Spar tror vi på, at stærke fællesskaber er til gavn
for alle. Derfor er verdensmål 17 - partnerskaber for
handling - en helt central del af Lån & Spars arbejde med
bæredygtighed. Vi har valgt at nedsætte tre arbejdsgrupper, som er med til at give vores arbejde retning. Grupperne kommer med input og kritik til vores målsætninger og
idéer og har det fælles formål at udfordre os og sørge for,
at vi bliver ved med at være ambitiøse i vores arbejde med
bæredygtighed.
Arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra vores ejerorganisationer, studerende og medarbejdere i Lån & Spar.
• Medarbejdere fra ejerorganisationer: Arbejdsgruppen
består af medarbejdere fra de fagforeninger, der ejer
os, bl.a. IDA, Politiforbundet og Dansk Magisterforening. Arbejdsgruppen mødtes første gang i januar
2020.
• Young Advisory Board: Arbejdsgruppen skal bestå af
studerende, som er medlemmer af de fagforeninger,
som ejer os. De unge skal med deres faglighed og
værdisæt i ryggen udfordre os på vores idéer og holdninger. Gruppen mødes første gang i 2021.
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• Medarbejdere fra Lån & Spar: Gruppen er sammensat,
så der er en lige køn- og alderssammensætning.
Deltagerne kommer alle fra forskellige områder i banken, så vi får mange forskellige bidrag, og så alle vores
afdelinger føler sig engageret i bæredygtighedsprojektet. Arbejdsgruppen mødes en gang i kvartalet.

RESULTATER
Vores grønne billån er kommet godt fra start
Salgsmæssigt er vores grønne billån kommet fantastisk
fra start, og vi har modtaget positiv feedback fra vores
medlemmer, som er glade for den nye mulighed. På blot
ni måneder nåede vi op på det antal grønne billån, som vi
havde forventet på to år. I 2020 har vi solgt 656 grønne
billån til vores medlemmer med et samlet bruttoudlån på
188 mio. kr.

Al strøm produceret af havvindmøller i 2020
I 2019 var en af vores målsætninger, at al forbrugt strøm
på bankens kontorer i 2020 skulle være produceret af
danske havvindmøller. Vi kan stolt sige, at vi er kommet i
mål med den målsætning. Vi er fortsat klimapartner med
Ørsted, og al forbrugt strøm i banken er vindmøllestrøm
købt på RECH-certifikater.

MÅLSÆTNINGER
Flere grønne produkter på hylden
I Lån & Spar havde vi internt en ambition om at have ikke
kun ét, men to bæredygtige produkter klar inden udgangen
af 2020. Vi har fået stor succes med det grønne billån til
vores medlemmer, mens vi har måtte sande, at vores næste
bæredygtige produkt må vente til 2021. Derfor er mål-

sætningen for 2021 netop, at vi skal have endnu et grønt
bankprodukt på hylden, der understøtter den bæredygtige
klimaomstilling.

Lån & Spar som sponsor
og samfundsaktør
Lån & Spar har en lang historie med at støtte velgørende formål. I 2020 fortsatte banken dette arbejde og
støttede blandt andet følgende formål:
Lån & Spar donerede 50.000,- til Knæk Cancer
Lån & Spar donerede 50.000,- til Danmarks Indsamlingen
Lån & Spar støttede Recovery Lab med 10.000,Lån & Spar sponsorerede cykelløbet BROEN Danmark
Rundt med 31.250,Desuden støtter banken også mindre, lokale foretagender i det danske foreningsliv, ofte med et fokus
på at styrke den lokale idræt. I 2020 støttede banken
følgende foreninger:
Lån & Spar donerede 45.000,- til Dansk Politiidræt
Lån & Spar støttede Værløse Golf Putting Green med
15.000,Lån & Spar donerede 3.000,- til Bridgefonden
Lån & Spar støttede NBSIF Fodboldskole med 6.250,til deres spillerbeklædning
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Samfundsansvar:

Etik og bæredygtige investeringer
Lån & Spar løfter en stor samfundsopgave som betalingsformidler, kapitalformidler og værdipapirhandler.
En opgave, der indebærer et betydeligt ansvar. Vores
forretningsgange og politikker skal sikre, at vi løfter det
ansvar og altid handler etisk korrekt, når vi udfører vores
arbejde.
Vi tilbyder vores kunder en række forskellige investeringsprodukter. Vi har i mange år arbejdet med bæredygtige
investeringer, fordi det giver mening for os som bank at
støtte klima, miljø og menneskerettigheder – uden at for
ringe muligheden for afkast. I vores arbejde med ansvarlige
investeringer er flere af FN’s verdensmål på dagsordenen.
God selskabsledelse
Lån & Spar tager skarp afstand fra enhver form for korruption. Vi ser løbende vores politikker og procedurer efter i
forhold til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og code of conduct-reglerne, som kan læses på
komiteens hjemmeside, www.cooperategovernance.dk.
FinansDanmark har udarbejdet et supplerende ledelseskodeks, der skal skærpe fokus på de ledelsesmæssige forhold
i banksektoren. Kodekset går på flere områder et skridt
videre end anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Vi følger alle anbefalingerne i kodekset, som kan
findes her: https://finansdanmark.dk/om-os/medlemmer/
for-medlemmer/ledelseskodeks/

Lån & Spars samlede initiativer vedr. god selskabsledelse
kan ses på vores hjemmeside: https://www.lsb.dk/
investor-relations/corporate-governance
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
I Lån & Spar er det vores mål at minimere risikoen for, at vi
kan anvendes til at hvidvaske penge og finansiere terror.
I vores forretningsgange har vi indbygget regler og guidelines, der skal forhindre, at vi kan bruges til denne type
kriminelle handlinger.
Bankens risikovillighed på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er generelt lav. Det afspejler sig i vores
forretningsmodel, hvor det tydeliggøres, at vi fravælger
visse kundetyper og brancher. Vi udbyder primært simple
bankprodukter til danske lønmodtagere eller erhvervskunder med tilknytning til vores ejerkreds. Langt størstedelen
af vores kunder bor i Danmark.

Bankens medarbejdere er nøglespillere i vores arbejde
med at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Alle ansatte
gennemgår jævnligt undervisning og træning i, hvordan de
forebygger hvidvask og terrorfinansiering. Undervisningen
klæder medarbejderne på til at identificere og handle på
mistænkelige overførsler. Derudover bliver alle vores medarbejdere uddannet i GDPR-forordningen for at sikre, at vi
lever op til forordningens mål om at beskytte den enkelte

Positivt tilvalg

Engagement

Eksklusion

I vores globale aktiefonde tager vi
udgangspunkt i de selskaber, der har den
højeste ESG-score

Vi er aktive investorer og har en
løbende dialog med de selskaber,
vi investerer i.

ESG-ratingen foretages af Standard & Poors
(S&P) i samarbejde med RobecoSAM, der er
et af de mest anerkendte analysebureauer

Vi vurderer selskabernes ESG-målsætning.
Udgangspunktet i dialogen er oftest ’G’et
- Governance.

Vi ønsker ikke at investere i
virksomheder, der ikke overholder de
globale normer fastsat af FN, ILO og OECD.
Det er normer for menneskerettigheder,
arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption.

Indenfor hver sektor investerer vi kun i de
10 % mest bæredygtige selskaber, der indgår
i investeringsuniverset

Vi vurderer selskabernes ESG-målsætninger,
deres fremdrift og deres planer.

ESG-scoren for porteføljer med globale
aktier er 92 på en skala fra 1-100
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Vores arbejde tager udgangspunkt i en vurdering af, hvor
stor risikoen er for, at banken eller vores kunder bliver
misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Vurderingen
bliver lavet hvert år og giver os mulighed for at målrette
vores indsats på området. Desuden har banken et avanceret overvågningssystem, der overvåger overførsler, så vi
kan identificere atypiske overførselsmønstre og adfærd.
Overvågningssystemet ændres og tilpasses løbende ud fra
det aktuelle risikobillede.

Vi påpeger i vores dialog områder, vi vurderer
er kritiske.
Hvis selskabet ikke vil indgå i en
konstruktiv dialog, sælger
vi aktien

Vi ekskluderer selskaber, der overtræder
retningslinierne.
Vi ekskluderer også selskaber, der
producerer våben og tobak. Og i vores globale
ESG-fokuserede fonde fravælges desuden
alkohol, gambling, voksenunderholdning
og fossile brændstoffer
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borgers data i Danmark og EU. Banken har udpeget en
hvidvaskansvarlig, der har ansvaret for bankens AML-afdeling.

Vores politik for ansvarlige investeringer
Siden år 2000 har Lån & Spar haft og praktiseret en politik
for ansvarlige investeringer, hvor vi screener aktier og
obligationsudstedelser fra de virksomheder, vi investerer i.
Vores udgangspunkt er, at virksomheder tilpasser sig love,
etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de har
deres virke.

Lån & Spar følger globale retningslinjer
I 2006 begyndte vi at følge de globale UN PRI-retningslinjer. Det indebærer, at vi foretager en normbaseret
screening af alle vores investeringer. På den baggrund
udelukker vi pt. mere end 550 selskaber fra vores investeringsunivers, fordi de ikke lever op til FN’s normer og
værdier om:
• menneskerettigheder
• arbejdsrettigheder
• miljø
• anti-korruption
De selskaber, vi udelukker, udgør omkring 10 % af det
globale verdensindeks for børsnoterede aktieselskaber.
Derudover screener vi og udelukker producenter af tobak
og kontroversielle våben (atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer og biologiske samt kemiske våben).
I vores globale ESG-fokuserede fonde fravælger vi desuden alkohol, gambling, voksenunderholdning og fossile
brændstoffer.
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Som udgangspunkt håndterer vi de problematiske virksomheder ved at sælge aktierne eller obligationsudstedelserne.

Sådan praktiserer vi vores politik
for ansvarlige investeringer
Vores positive tilvalg kombineret med engagement og eksklusion er essentiel for, hvordan vi praktiserer en ansvarlig
investeringspolitik.

Investeringsrådgivning
Vi tilbyder vores privatkunder investeringsrådgivning og
opfordrer aktivt kunder med større indeståender til at passe på deres formue i perioder med lav eller negativ forrentning. Takker vores kunder ja til tilbuddet om rådgivning,
gennemgår de et grundigt og kvalificeret rådgivningsforløb
med en certificeret investeringsrådgiver. Rådgivningen
følger fastlagte procedurer, og vores investeringsrådgivere
benytter alle det samme investeringsværktøj. Bankens
forretningsgange er udformet, så rådgivningen sker inden
for rammerne af den gældende lovgivning.
Al rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte kundes
økonomiske situation. Og rådgiveren vil i løbet af samtalen
afdække kundens forståelse for at sikre, at han eller hun
har tilstrækkeligt kendskab og erfaring til at handle med de
forskellige værdipapirer og finansielle instrumenter.
Det er bankens politik aldrig at rådgive om egne aktier
og at undgå produkter, der via risikable investeringer kan
ramme den enkelte kundes økonomi hårdt.
For generelt at undgå, at en kunde løber mere risiko, end
han eller hun kan og vil, vil investeringsrådgiveren til at
starte med altid udarbejde en individuel risikoprofil og
rapport over kundens risikovillighed. Risikoprofilen bliver

udarbejdet efter de europæiske MiFID-regler og i samarbejde med kunden. Takker kunden nej til afklaringen, vil
banken ikke tilbyde rådgivning. Alle bankens investeringsrådgivere er uddannet i gældende lovgivning på området
og gennemgår hvert 3. år fornyet certificering i rådgivning
om investeringsprodukter.

Lån & Spar foretager ikke aktieudlån
Vi foretager ikke og har aldrig foretaget aktieudlån, der
var en direkte kilde til skandalen om udbytteskat. Mange
både aktive og passive investeringsfonde, herunder især
ETF’ere, anvender i stor udstrækning aktieudlån.

Lån & Spar følger EU’s
Disclosure-forordning fra marts 2021
I marts 2021 træder EU’s Disclosure-forordning i kraft.
I første omgang stiller forordningen krav om, at de finansielle aktører offentliggør deres politik for ansvarlige
investeringer ud fra et følg-eller-forklar princip. Vi bakker
naturligvis op om lovgivningen og har som beskrevet allerede implementeret en investeringspolitik i investeringsprocessen. I løbet af 2021 og 2022 øges kravene til den
ikke-finansielle rapportering. Det indebærer, at kunderne
får flere oplysninger om klimamæssige påvirkninger forud
for en investering. Derudover skal de finansielle markedsdeltagere årligt rapportere herom.

Markedsmonitorering
Den finansielle sektor er reguleret af en lang række love,
og der kommer løbende nye regler, forordninger og direktiver. Lån & Spar monitorerer konstant markedet og sætter
massivt ind, når lovgivningen skal implementeres.
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Risici
Formålet med vores politik for ansvarlige investeringer
og interne kontroller er at undgå, at vi investeringsmæssigt bevæger os ind i etiske gråzoner. Vores arbejde med
globale aktier, hvor vi tager udgangspunkt i selskaber med
højeste ESG-scorer er med til at reducere disse risici.

Aktier Basis, LSI Verden Selection og GR Globale Aktier).
På samme måde blev afdelingerne med europæiske
erhvervsobligationer (GR EU High Yield) og emerging
markets erhvervsobligationer (GR EM Debt) også fossilfrie
i midten af 2020. Ambitionen for 2021 er at gøre hele
produktudbuddet fossilfrit.

Vi samarbejder med eksterne rådgivere om erhvervsobligationer, hvor vi stiller samme krav om politik for ansvarlige investeringer, som vi selv praktiserer. Selv om vi
løbende screener alle porteføljer, er der en risiko for, at en
eller flere af de virksomheder, vi investerer i, alligevel bryder med principperne for ansvarlighed og f.eks. påvirker
klimaet negativt eller krænker arbejds- eller menneskerettigheder. Skulle sådanne hændelser indtræffe, kan vores
porteføljer tabe værdi.

I de globale aktiefonde udelukker vi ikke alene producenterne af fossile brændstoffer. Vi ekskluderer også producenter af våben, tobak, alkohol, gambling og pornografi.

I forhold til menneskerettigheder vurderer vi, at den
største risiko for brud ligger i vores investeringer og ikke
på arbejdspladsen, og som følge heraf foretager vi løbende
due diligence for at undgå brud på de internationale
konventioner på området, der kan medføre menneskelig tragedie og heraf følgende påvirkning af Lån & Spars
omdømme som kapitalforvalter. Vi er ikke bekendt med,
at der har været brud på menneskerettighederne i vores
porteføljer i 2020.

INITIATIVER
Alle globale investeringsfonde med aktier er fossilfrie
Eftersom FN’s 13. verdensmål om klimaindsats er højt
på Lån & Spars agenda, er det også vigtigt for banken at
mindske klimaaftrykket gennem bæredygtige investeringer. Pr. 1. januar 2020 blev alle Lån & Spars investeringsfonde med globale aktier fossilfrie (dvs. LSI Global
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FormueBalance - bæredygtig investeringsrådgivning
Rådgivningskonceptet FormueBalance, som vi i Lån & Spar
Bank anvender til privatkunder, understøtter den grønne
omstilling, da vi investerer bæredygtigt på vegne af vores
kunder. Med udgangspunkt i kundens investeringshorisont
og risikoprofil sammensætter vi et investeringsforslag,
hvor investeringerne balancerer mellem globale aktier,
danske aktier, erhvervsobligationer og danske obligationer.
Denne proces sikrer, at FormueBalance har en relativt høj
ESG-score og dermed er et bæredygtigt valg.

RESULTATER
Globale Aktier Basis er blandt de mest
bæredygtige i Europa
Som kunde kan det være svært at gennemskue, hvilke investeringer der er et bæredygtigt valg. Alle vores investeringsforeninger har en ansvarlig profil, men i vores globale
aktieafdelinger er der ekstra fokus på bæredygtighed.
Med to nye globale aktieafdelinger Globale Aktier Basis
(Bæredygtighed) og Globale Aktier Basis Akkumulerende
(Bæredygtighed) imødekommer Lån & Spar den stigende
efterspørgsel på bæredygtige investeringer hos bankens

kunder. De to nye aktieafdelinger investerer udelukkende i de virksomheder, der er mest bæredygtige indenfor
deres branche. Ifølge Morningstar Sustainability er Globale
Aktier Basis blandt de 8 % mest bæredygtige ud af 1.000
fonde i Europa.

Lån & Spars globale aktiefonde scorer højt på ESG
Bæredygtige investeringer handler helt simpelt om at
investere i områder og virksomheder, der giver værdi for
samfundet. Mere konkret bruger man den tekniske term
ESG, når man taler om bæredygtighed i investeringsverdenen. ESG står for Environment, Social og Governance og
betyder, at investeringen skal tage hensyn til miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse.
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MSCI-rating

Bæredygtighedsscore

LSI Verden Selection

81

AA

80

Gudme Raaschou Globale Aktier

81

AA

80

Globale Aktier Basis

93

AA

83

Globale Aktier Basis akk

93

AA

83

LSI Europa Classics

74

AA

80

S&P Dow Jones Sust. World ex. 6 Index

93

AA

83

MSCI World (AC) Index

55

A

64

MSCI Europa Index

71

AA

80

Afdelinger

Hos Lån & Spar ligger vi på niveau med det bæredygtige indeks,
S&P Dow Jones Sustainable World ex 6-indeks, som har en score
på 93. Det er her, man finder de mest bæredygtige selskaber fra
alle sektorer - selvfølgelig med undtagelse af fossile brændstoffer,
våben, tobak, alkohol, gambling og pornografi.

Lån & Spar Invest blandt de mest
bæredygtige aktieafdelinger i Danmark
I november 2020 bragte Berlingske Tidende et annoncetillæg med
en sustainability rating foretaget af Morningstar Sustainability Rating. Opgørelsen viste, at Lån & Spar Invest ligger på en delt 1. plads
med Handelsinvest og Maj Invest, når der kommer til bæredygtighed. I denne rating indgår alle Lån & Spar Invests aktieafdelinger.

Robescoscore

ESG-scores for aktiefonde

Lån & Spars produkter har en markant højere ESG-score end gennemsnittet. LSI Verden Selection og GR Globale Aktier har en score
på 81 på en skala fra 0-100, og LSI Globale Aktier Basis har en score
på 93. Det er meget højt, når vi f.eks. sammenligner med det brede
MSCI World Indeks, der har en ESG-score på 55.

Indeks

Morningstar Sustainability Rating
Handelsinvest
Maj Invest
Lån & Spar Invest
Nordea Invest

MÅLSÆTNINGER
Nye navne på bæredygtige investeringsforeninger
Selvom Lån & Spar længe har tilbudt bæredygtige investeringsprodukter, har nogle af vores kunder ikke kendskab til vores bæredygtige investeringsmuligheder. Derfor har det høj prioritet for banken at
gøre det lettere for kunden at gennemskue, hvilke investeringer der
er bæredygtige. Vores målsætning for 2021 vil derfor være at ændre
navnene på de investeringsforeninger, der har høje ESG-scorer,
så det bliver tydeligt, at der er tale om bæredygtige investeringsforeninger. På den måde vil det blive lettere for bankens kunder at
identificere og vælge de bæredygtige investeringer til.

BankInvest
Sydinvest
PFA Invest
Nykredit Invest
Danske Invest
Jyske Invest
Sparinvest
0

0,5
30. sep. 2020
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1

1,5

2

30. jun. 2020

2,5
31. mar. 2020

3

3,5

4

31. dec. 2019
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