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ESG-RAPPORTERING

For å forhindre unødig ressursbruk og verne om miljøet ber vi om at denne veiledningen kun skrives ut dersom det er nødvendig. 
Resirkulert papir er benyttet i de tilgjengelige trykte eksemplarene. Dette dokumentet er en oversettelse fra engelsk. Ved uklarheter, se Euronext Guidelines to Issuers for ESG reporting.
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Verden står overfor viktige utfordringer for å sikre en bærekraftig 

fremtid for vår befolkning og planet, og dette har gitt opphav til mange 

internasjonale og nasjonale initiativer. I respons til økende bekymring 

verden over undertegnet 195 land i desember 2015 Parisavtalen for å 

begrense økningen i global temperatur til under 2°C sammenlignet 

med førindustrielt nivå. EUs grønne vekststrategi, «European Green 

Deal», er det første skrittet på denne reisen – en plan som har til 

siktemål å omstille EUs økonomi for en bærekraftig fremtid, og 

herunder frikoble økonomisk vekst fra ressursbruk.

Når myndigheter og enkeltpersoner trapper opp sin innsats og 

støtter initiativer for å restrukturere våre økonomier og endre vår 

atferd, har hver organisasjon sin rolle å spille i omleggingen til et 

bærekraftig samfunn. Finansnæringen vil nødvendigvis være en 

viktig bidragsyter til den globale bærekraftagendaen. For å fremme 

bærekraftig finans bør næringen innlemme miljø-, samfunns- og 

selskapsstyringsfaktorer (ESG-faktorer) i investeringsbeslutninger, og 

derved støtte allokering og kanalisering av kapital til bærekraftige og 

omleggende aktiva.

Med utgangspunkt i praksis og metoder som er etablert og 

videreutviklet gjennom de siste 30 år, begynte finansnæringen å 

innarbeide ikke-finansielle kriterier i analyse av selskapers resultater 

for kun et tiår siden. Dette var et første skritt mot å hensynta 

bærekraft, men fremdrift fordrer en bratt læringskurve. For å oppfylle 

investorers åpenhetsforventninger og deres økende fokus på ESG-

faktorer, har børsnoterte selskaper sterke incentiver til å fremlegge 

mer informasjon.

Denne økende trenden gjenspeiles i tall fra den senere tid: Global 

Sustainable Investment Alliance estimerer at totalverdien av alle 

investeringer forvaltet under et ESG-mandat var USD 31 billioner 

globalt i 2018. Europa står for den høyeste konsentrasjon av 

bærekraftige investeringsaktiva, med totalt USD 14,1 billioner.

 

Etter hvert som etterspørselen etter samfunnsansvarlige aktiva 

øker er ESG-rapportering både en fantastisk mulighet og en reell 

utfordring. Det kan fremstå som spesielt komplekst for mindre 

utstedere i fravær av en veldefinert global standard. Denne ESG-

veiledningen er utarbeidet for å bistå Euronext-noterte selskaper i 

deres kontakt med investorer og det øvrige ESG-miljø, ved å bidra 

til deres forståelse av hvordan ESG-forhold bør inngå som en 

hovedkomponent i investorrelasjoner, samt hovedprinsippene som 

bør hensyntas ved utarbeidelse av en ESG-rapport. Etter hvert som 

bærekraft utvikler seg i takt med våre samfunns- og miljøbehov 

vil denne veiledningen bli oppdatert som påkrevet, slik at den 

kan fortsette å være en dynamisk kilde til støtte som gjenspeiler 

investorenes behov.

Denne veiledningen bekrefter vårt fokus på å støtte våre kunder 

og fremme bærekraftig finans. Vi er offisiell støttespiller for FNs 

initiativ for bærekraftige børser (SSE), medlem av Finance for 

Tomorrow (bærekraftinitiativet til Paris Europlace) og har sluttet 

oss til klimarapporteringsanbefalingene fra Task Force on Climate-

related Financial Disclosure (TCFD). Vi er opptatt av å skape åpenhet 

om klimarisikoer og -muligheter i finansmarkedene og etablerer 

vekstmuligheter som er spesifikt innrettet mot å bidra til økt synlighet 

for utstedere som et positivt utslag av deres ESG-fokus.

Det sies at fremtiden for finans er grønn. Dette begynner med at hver 

av oss tar våre egne skritt mot å skape en bærekraftig fremtid.

Vi håper at denne veiledningen kan inspirere din reise mot en mer 

bærekraftig økonomi.

Forord

Anthony Attia

Daryl Byrne

Anthony Attia and Daryl Byrne, 
Medlemmer av Euronext Managing Board
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Miljø-, samfunns- og selskapsstyringsprinsipper (ESG-prinsipper) 
angir standarder som et selskap og dets investorer kan bruke til å måle 
ringvirkningene av dets virksomhet og langsiktige strategi. Selskaper kan 
integrere hensyn til miljø,1 samfunnsforhold2 og selskapsstyring3 i deres 
langsiktige strategi for å::

Videre forventer investorer i økende grad at selskaper forholder seg på en 
ansvarlig måte til kortsiktige og langsiktig risikoer og muligheter i tilknytning 
til miljø-, samfunns- og selskapsstyringsfaktorer med innvirkning på 
langsiktig verdiskapning.

I denne veiledningen benyttes derfor begrepene “ESG” og “bærekraft” 
om hverandre, og anses for å innbefatte konsepter som “bedrifters 
samfunnsansvar” (“CSR”).

skape et positivt 
totalbidrag

oppnå bærekraftig vekst

unngå og håndtere negative 
virkninger i tilknytning 
til deres virksomhet, 
produkter eller tjenester

Hva er ESG og hvem 
er denne veiledningen 
for?

01
1 Miljø: gjelder emner som f. eks. forurensning, karbonutslipp og beskyttelse av biologisk mangfold.
2 Samfunnsforhold: gjelder emner som f. eks. forskjellsbehandling, mangfold og menneskeretter.
3 Selskapsstyring: gjelder emner som f. eks. styringsprosesser og åpenhet

Bærekraft” har utviklet seg til å omfatte    
strategiske og operasjonelle sider ved 
et bredt spekter av miljø-, samfunns- og 
selskapsstyringshensyn.

“
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Denne veiledningen har til hensikt å gjøre det enklere for selskaper notert på 
Euronext å: 

 ■ Identifisere og prioritere hvilke ESG-muligheter og risikoer som 
er av størst betydning for selskapets resultater og dets viktigste 
interessenter

 ■ Rapportere effektivt om deres styring av, og resultater med hensyn til, 
ESG-risikoer definert utfra deres egne og deres interessenters behov

 ■ Få oversikt over, etterkomme eller ligge i forkant av bestemmelser som 
krever rapportering av finansielt vesentlig ESG-informasjon

 ■ Holde en høy ESG-profil og være en relevant samfunnsaktør, hvilket er i 
ferd med å bli en avgjørende konkurransefaktor

Det er frivillig for selskapene om de vil benytte retningslinjene om ESG-
rapportering. For selskaper som ønsker å synliggjøre at retningslinjene 
følges, foreslås følgende tekst i selskapets årsrapport og/eller separat ESG-
rapport: “Vi følger Euronexts retningslinjer om ESG-rapportering fra januar 
2020”.
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Funnene tyder på at et sterkt fokus på ESG-faktorer er positivt korrelert med 
bedring i kapitalkostnad og finansielle resultater. Flere studier4 tyder på at 
selskaper som gjør det bra på vesentlige ESG-faktorer oppnår betydelig bedre 
resultater enn andre bransjeaktører med svake prestasjoner i så henseende.
I tillegg til investorer er det en rekke andre interessenter som i økende grad 
krever informasjon om de viktigste muligheter og risikoer som selskaper er 
eksponert for, samt hvordan de håndterer slike faktorer. Mange av faktorene 
som inngår i konseptet “samfunnsansvar” kan ha betydelige konsekvenser 
for et selskaps finansielle resultater og verdiskapning på både kort og lang 
sikt, siden disse kan påvirke selskapets kapitaltilgang, kapitalkostnad, 
markedstilgang, merkevareverdi, konsesjoner og andre tillatelser det trenger 
for sin virksomhet.

Rapportering om hvordan bærekraftinitiativer relaterer seg til strategi, 
finansielle resultater og verdsettelse bidrar til å formidle hvordan et selskap 
forholder seg til presserende utfordringer som verden står overfor, så som 
fattigdom, utdannelse, klimaendring og biologisk mangfold. Å takle disse 
utfordringene fremmer mer verdiskapende økonomiske systemer til fordel for 
alle deltakere og skaper mer stabile og robuste markeder som selskaper kan 
drive virksomhet i.

2.1 | Supporting corporate reputation and 
strategy 
I tillegg til fordelene ved selve rapporten vil også prosessen med å utarbeide 
en rapport være av verdi for selskapet.

Samtidig som selskapsrapportering av høy kvalitet gir et nyttig 
beslutningsgrunnlag for interne og eksterne interessenter, kan 
prosessen med å sammenstille denne informasjonen også styrke interne 
rapporteringssystemer. ESG-rapporteringsprosessen kan i seg selv bidra 
til at selskaper utvikler den interne infrastruktur som er påkrevet for å 
knytte strategiske mål opp mot forretningsmodell, risikoer, muligheter, 
operasjonelle indikatorer og finansielle resultater. ESG-rapportering gir 
således selskapet verktøy for å identifisere og styre risiko, evaluere og måle 
suksess, samt identifisere fremtidige utfordringer og muligheter.

Et stort antall empiriske 
bedriftsstudier gir grunnlag for 
å konkludere med at selskaper 
fullt ut bør integrere bærekraft i 
sin forretningsstrategi.

Hvorfor rapportere om 
ESG-hensyn?

02
  4 Gunnar Friede, Timo Busch og Alexander Bassen (2015) ‘ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies’, Journal of Sustainable Finance & Investment.
   Gordon L. Clark, Andreas Feiner, Michael Viehs (2015) ‘From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance’, forfattet i samarbeid mellom Smith School of Enterprise and       
    the Environment ved Universitetet i Oxford og Arabesque Asset Management.
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2.2 | ESG-forhold som en hovedkomponent i 
investorrelasjoner
En stor og økende andel av aktiva under forvaltning verden over allokeres av 
kapitalforvaltere og eiere som har integrert, eller er i ferd med å integrere, 
ESG-hensyn i sine investeringsprosesser.

I 2019 hadde de FN-støttede prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI)5 
fått tilslutning fra bortimot 2 500 investorer med en forvaltningskapital på 
USD 89 billioner, opp fra 800 tilsluttede investorer med en forvaltningskapital 
på USD 22 billioner i 2010. For disse investorene gir ESG-informasjon 
innsikt i selskapsledelsens kvalitet og bidrar til investorenes utarbeidelse av 
resultatprognoser for selskaper ved å gi et mer helhetlig bilde av selskapene. 
Effektiv analyse av relevante ESG-faktorer har blitt en grunnleggende del av 
verdivurderingen av en investering for mange investorer. Av disse grunner 
ber investorer selskapene om å kommunisere hvordan de håndterer ESG-
relaterte risikoer og muligheter.

2.2.1 | Identifisere og forstå investorers ESG-informasjonsbehov

Selv om alle investorer kan dra nytte av ESG-informasjon kan ulike investorer 
ha ulike informasjonsbehov. Det kan derfor være nyttig for selskapene å stille 
seg selv følgende spørsmål::

For eksempel kan investorer med en langsiktig investeringshorisont, så som 
pensjonsfond, være særlig interessert i informasjon om risikoer, herunder 
om hvordan klimaendring kan påvirke selskapet på mellomlang eller lang 
sikt. Noen investorer er gjerne kun interessert i informasjon fremlagt i en 
finansiell eller integrert rapport, mens andre ønsker supplerende, detaljert 
bærekraftinformasjon i en separat rapport. Disse hensynene er av viktighet 
i begynnelsen av rapporteringsprosessen, siden de vil bidra til å definere 
rapporteringens innhold, omfang og format, samt investoroppfølgningen.

Investorer er interessert i hvordan et selskap kommuniserer med andre 
nøkkelinteressenter (f. eks. ansatte, forbrukere, leverandører, lokalsamfunn 
eller myndigheter), hvilket kan ha en vesentlig innvirkning på selskapets 
virksomhet. Investorer er innforstått med at et selskaps evne til verdiskapning 
på lang sikt vil avhenge av dets interaksjoner med sine interessenter og dets 
ressursbruk

Denne veiledningen fokuserer på å 
legge til rette for åpenhet mellom 
investorer og utstedere, men investorenes 
informasjonsbehov strekker seg utover 
investor-utstederforholdet.

Hvem er selskapets 
hovedinvestorer?

Hvilken type 
investorer ønsker 
selskapet å ha?

Hvordan har selskapet 
fulgt opp relevante 
investorer
for å forstå deres 
prioriteringer?

  5  www.unpri.org/pri/about-the-pri
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2.2.2 | ESG som et kompass for risikoreduksjon

Omleggingen til en lavkarbonøkonomi innebærer klimapolitiske endringer og 
et økt fokus på fysiske risikoer, som vil medføre en revurdering av verdien av 
bortimot hvert eneste finansielle aktiva. Selskaper som ønsker å minimalisere 
sine ESG-risikoer må vurdere sine ambisjoner og langsiktige visjoner fra et 
miljø-, samfunns- og selskapsstyringsperspektiv.

Etter hvert som ESG-utfall innarbeides i et selskaps strategi vil 
risikoforståelse og -måling, og deretter -tiltak, utvikle seg i takt med 
strategiske mål. Løpende dialog med interessenter (herunder ansatte, 
lokalsamfunn, aksjonærer, relevante regulatoriske myndigheter, 
kredittvurderingsbyråer, klienter osv.) er av sentral betydning for å øke 
selskapenes forståelse av hvilke ESG-risikoer de bør fokusere på. Mange 
aspekter av selskapers strategi kan forstås fra et ESG-perspektiv.

2.3 | Tilpasning av strategi til regulatoriske 
krav
En rekke jurisdiksjoner har innført regulatoriske krav til selskapers 
rapportering av ESG-informasjon. Aksjonærer og andre interessenter utviser 
en økende interesse for ikke-finansiell informasjon, som lar dem danne seg 
en mer helhetlig forståelse av et selskaps utvikling, resultater, stilling og 
fotavtrykk. Som en respons til økt etterspørsel etter samfunnsansvarlige 
investeringer inntar ESG-informasjon en stadig mer sentral rolle i deres 
investeringsbeslutningsprosess. I denne sammenheng er rapportering av 
ikke-finansiell informasjon av avgjørende betydning for både investorer og 
forbrukere.

Europaparlamentet har erkjent viktigheten av slik åpenhet og EU-direktiv 
2014/95/EU datert 22. oktober 2014 gir store foretak som er av allmenn 
interesse og som har mer enn 500 ansatte en plikt til å rapportere 
ikke-finansiell informasjon, herunder informasjon om miljøforhold, 
samfunnsforhold og personalforhold, samt mangfold, respekt for 
menneskeretter, korrupsjonsbekjempelse og bestikkelsessaker. Ytterligere 
regelverk på EU-nivå innbefatter retningslinjene om ikke-finansiell 
rapportering (2017/C215/01), som er oppdatert i 2019 for å inkludere 
klimarelatert informasjon (2019/C209/01).

En beskrivelse av sentrale ESG-rapporteringsbestemmelser i Euronext-
børsjurisdiksjoner pr. publiseringsdato er å finne i punkt 7.1. i vedlegget til 
denne veiledningen. Disse bestemmelsene er gjeldende pr. 19 september 
2019.

Et eksempel er ambisjonen om å fremme ansattes velvære og velferd. 
Motsatsen til dette er den operasjonelle risiko for høy personalgjennomtrekk, 
som kan påvirke kontinuiteten med hensyn til kundebetjening og 
driftseffektivitet. Risikoen for høy personalgjennomtrekk kan imidlertid 
også ha en strategisk komponent som påvirker utsiktene til å tiltrekke seg 
talenter, samt selskapskulturen og kundeomdømmet. Bevisstgjøringen som 
oppnås ved å hensynta både operasjonelle risikoer og strategiske mål kan 
bidra til at selskaper allokerer ressurser mer effektivt, og derved integrerer 
ESG-risikoen i sine risikostyringssystemer. Styrket arbeidsgiveromdømme er 
en illustrasjon på hvordan ESG kan bidra med konkrete svar på selskapers 
eksisterende behov.

Forståelse og klar rapportering av ESG-risikoer og strategiene som benyttes 
for å redusere disse risikoene gir investorer tillit til et selskaps robusthet og 
evne til omlegging mot en mer bærekraftig økonomi. Motsetningsvis kan et 
selskap utsette seg selv for omdømmerisiko dersom det neglisjerer dette 
aspektet, ikke nødvendigvis på grunn av dårlig ESG-risikostyring som sådan, 
men ganske enkelt på grunn av svak rapportering og kommunikasjon.
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3.1 | Ansvar for, og tilsyn med, rapporten
De innledende stadier av rapportutarbeidelsen gir en mulighet til å avgjøre 
hvem innen selskapet som er best plassert for å bidra til rapporten.

Identifisere ansvar
Som et praktisk første tiltak er det nyttig å avklare innen selskapet hvilke 
roller, ansvarsområder og evner som er relevant for ESG-rapportering, 
herunder å identifisere egnet personell og koordinere mellom dem. Ulike 
avdelinger (så som finans, investorrelasjoner, kommunikasjon, personal, 
juridisk og bærekraft, samt hver forretningsenhet) har verdifulle bidrag å 
komme med til den endelige rapporten. Ethvert team som arbeider med ESG-
rapportering bør ha tilgang til innspill fra alle funksjoner i selskapet, siden 
dets ulike funksjoner kan være involvert med ulike interessenter og ha ansvar 
for vesentlige problemstillinger.

Styrets rolle
Styret spiller en avgjørende rolle. Integrering av ESG-hensyn i selskapets 
strategi er et viktig aspekt av styrets rolle, siden styret har det overordnede 
strategiske ansvar. Det er derfor vel verd for et selskap å definere dets 
ESG-premisser og -målsetninger i samråd med styret, samt å etablere 
styringsmekanismer for å håndtere disse faktorene på alle nivåer i 
organisasjonen. Ved å innlemme bærekraft i sine kjerneoppgaver kan 
styremedlemmene posisjonere seg slik at de sikrer at ESG-faktorer 
integreres i alminnelig forretningsstrategi, organisasjonskultur, verdier og 
driftspraksis på en måte som understøtter selskapets langsiktige lønnsomhet 
og levedyktighet.

Styret kan finne det nyttig å komme med en uttalelse som avklarer hvordan 
styret avgjør:

Hvilke ESG-faktorer som ble valgt og 
hvordan

Hvilken tidsramme disse vurderingene 
ble foretatt innen, siden de vil forandre 
seg over tid

Styrets uttalelse bør publiseres i ESG-rapporten.

Om prosessen med utarbeidelse og registrering av ESG-rapporten styres av 
ledelsen, er det styremedlemmene som har det overordnende ansvar for den 
rettidig utstedelse av, og innholdet i, rapporten.

Veiledende prinsipper 
for rapportutarbeidelse

03
Ulike interessenters viktighet
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3.2 | Relevans og vesentlighet
Et selskap har flere rapporteringsmålsetninger, men informasjonens 
vesentlighet og relevans for investorer er et sentralt hensyn når omfanget og 
innholdet av selskapets rapportering skal avgjøres.

Identifikasjon av relevante problemstillinger er et utgangspunkt for å 
identifisere vesentlige faktorer. Informasjon er “relevant” når den påvirker 
brukeres oppfatninger eller beslutninger ved å sette dem i stand til å 
evaluere tidligere, nåværende eller fremtidige hendelser, eller ved å bekrefte 
eller korrigere deres tidligere evalueringer. For å kunne fastsette hvilken 
informasjon som bør inngå i en rapport er det derfor av avgjørende betydning 
å forstå publikummet for rapporteringen. For å bringe på det rene hvilke 
problemstillinger som er relevante kan det være nyttig å vurdere potensiell 
innvirkning på selskapets evne til verdiskapning over tid.
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ESG-
rapporteringsprosess

04

Rapporteringsprosessen skissert 
nedenfor er basert på det globale 
rapporteringsinitiativets standarder for 
ESG-rapportering (GRI-standardene)6. Det 
foreligger også andre retningslinjer som kan 
være relevante for utstedere (se vedlegg).

Prosessen med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse og dertil hørende 
operasjonell håndtering, kommunikasjon og årlige oppdateringer vil langt 
på vei være den samme på tvers av sektorer og selskaper, og består av fire 
hovedtrinn:
 

  6 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

1 | VESENTLIGHETSANALYSE 2| VIRKSOMHETSSTYRING 3| KOMMUNIKASJON

OPPDATERING

PRIORITERING IMPLEMENTERING

PRESENTASJONIDENTIFISERING
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4.1 | Vesentlighetsanalyse: identifisering og 
prioritering

4.1.1 | Identifisere interessenter og kartlegge deres interesser

ESG-rapporteringsprosessen bør starte med en vesentlighetsanalyse, som 
innebærer kartlegging av mulighetene og risikoene selskapet står overfor, 
samt identifisering av dets viktigste interessenter og hva disse er mest opptatt 
av. Dette vil gi selskapet et godt utgangspunkt for å identifisere dets mest 
forretningskritiske områder og gi føringer for relevante indikatorer som bør 
overvåkes.

Kartleggingen av et selskaps viktigste 
interessenter og deres forventninger 
kan baseres på eksisterende analyse og 
kunnskap i organisasjonen 

Denne informasjonen kan innhentes gjennom drøftelser med egne ansatte 
som har kontakt med nøkkelinteressenter. Hvilke ansatte dette er vil avhenge 
av hvilke nøkkelinteressenter som er identifisert:

 ■ Dersom kunder er nøkkelinteressenter er markedsavdelingen en 
sentral kilde til innspill, basert på markedspersonalets eksisterende 
analyse og kunnskap om kunders krav og forventninger.

 ■ For informasjon om lokalsamfunnet kan for eksempel leder av 
selskapets lokale forretningsenhet eller dets kommunikasjonsavdeling 
ha oversikt over henvendelser fra interessegrupper og lokalsamfunn, 
samt tilhørende medieoppslag.

 ■ Dersom interne drøftelser bringer på det rene at informasjon 
om forventningene til noen interessentgruppe mangler eller er 
ufullstendig, bør interessentene selv kontaktes. SELSKAP

LEVERANDØRER

KUNDER

MYNDIGHETER LOKALSAMFUNN

INVESTORER

ANSATTE
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Her er et eksempel på hvordan en oversikt over interessentforventninger kan 
se ut:

Interessentgruppe Forventninger til selskapet Dialogarena Selskapets tiltak 
Investorer Klimarapportering

Etterlevelse av OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper

Møter med investorer og analytikere 
Kvartalspresentasjoner

Rapportere klimagassutslipp og 
utslippsreduksjonsmål
Aktsomhetsvurdering med hensyn til 
menneskerettigheter

Kunder Korrupsjonsforebygging 
Produktsikkerhet

Kundemøter, seminarer, nettbaserte 
kanaler

Utarbeide etiske retningslinjer 
Undersøkelser av kundetilfredshet 
Deltakelse i bransjefora

Naboer Skape arbeidsplasser
Minimalisere negativ påvirkning i form av 
trafikk, støy og/eller utslipp

Velmøter 
Nabomøter 
Åpne dager

Ansette lokale
Analysere trafikkmønstre og treffe tiltak for å 
redusere støy og farlige situasjoner

Ansatte Trygge arbeidsplasser
Godt arbeidsmiljø

Samarbeid med fagforeninger 
Allmøter 
Avdelingsmøter

Informere om forretningsstrategi og 
lønnsomhet
Medarbeiderundersøkelser

4.1.2 | Identifisere temaer av relevans for selskapet (vesentlighet)

I finansiell rapportering defineres gjerne “vesentlighet” under henvisning til 
en terskelverdi som kan påvirke de finansielle beslutningene til brukere av 
selskapets regnskaper, for eksempel investorer. I ESG-rapportering tar en 
vesentlighetsvurdering også hensyn til et bredere spekter av interessenter 
og hvordan selskapet påvirker disse. I denne sammenheng innebærer 
vesentlighetsprinsippet at man tar i betraktning både hvilken innvirkning et 
emne har på interessenters vurderinger og beslutninger, og et relevant emnes 
betydning for miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske forhold.

 ■ Selv om et emne ikke regnes som vesentlig for selskapets finansielle 
resultater kan det like fullt være viktig å dekke dette i selskapets 
rapportering. Et eksempel er bruk av leverandører i lavkostland. Dette 
kan ha en positiv innvirkning på samfunnet og økonomien i landet 
det gjelder (og gi bedre finansielle resultater for det rapporterende 
selskapet). Samtidig kan det imidlertid utgjøre en risiko med hensyn til 
grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

 ■ Uansett om et selskap rapporterer om kun et lite utvalg av de 
vesentligste temaer eller på mer helhetlig basis, dekker en god 
rapport ESG-hensyn av forretningsstrategisk relevans og illustrerer 
sammenhengen mellom disse og både langsiktig og, i den grad mulig, 
kortsiktig verdiskapning.

 ■ Å tenke gjennom hvert ledd i et selskaps verdikjede kan bidra til å 
fremme en helhetlig forståelse av ESG-temaene som det kan være 
relevant å omhandle. Videre er det ofte nyttig å se hen til risikoene 
som omhandles i selskapets årsrapporter, samt temaer som andre 
bransjeaktører rapporterer om.



Euronext | Veiledning om ESG-rapportering for utstedere28 29Euronext | Veiledning om ESG-rapportering for utstedere

Kartleggingen av emner som er relevant for selskapet bør innbefatte 
innhenting av synspunkter fra en intern tverrfaglig gruppe og vil ofte også 
involvere selskapets ledergruppe. Sentrale vurderingstemaer kan blant annet 
være:

 ■ Hva er viktig for å skape aksjonærverdier?

 ■ Hva mener styret er viktig?

 ■ Hva er de vanskelige punktene på ledergruppens dagsorden?

 ■ Har styret og ledergruppen tilstrekkelig kompetanse på 
samfunnsansvar?

Selskapene oppfordres til å støtte seg på GRI 1017 i vesentlighetsvurderingen.

Europakommisjonen understreker at selskaper, ved vesentlighetsvurdering av 
ikke-finansiell informasjon, bør anlegge et dobbelt vesentlighetsperspektiv: 
finansiell vesentlighet, dvs. informasjon om “ikke-finansielle” faktorer 
som like fullt kan påvirke selskapsverdien, og miljø- og samfunnsmessig 
vesentlighet, m.a.o. selskapets innvirkning på miljø- og samfunnsmessige 
faktorer. Som det fremgår av denne illustrasjonen kan det være vanskelig å 
skille mellom disse to typer vesentlighet i praksis.

Videre vil det formodentlig variere fra interessent til interessent i hvilken grad 
leserne av rapporten vektlegger den ene type vesentlighet fremfor den annen.

FINANSIELL VESENTLIGHET MILJØ- OG SAMFUNNSMESSIG
VESENTLIGHET

I den grad påkrevet for å forstå selskapets
utvikling, resultater og stilling … … og virkningene av dets virksomhet

* Finansiell vesentlighet brukes her i den generelle betydning å påvirke selskapets verdi, og ikke kun i den betydning å påvirke finansielle størrelser som inngår i regnskapet.

ANBEFALINGER FRA TCFD

DIREKTIVET OM IKKE-FINANSIELL RAPPORTERING

Hovedadressater:
FORBRUKERE | LOKALSAMFUNN | ANSATTE | INVESTORER

Hovedadressater:
INVESTORER

klimaendringers
innvirkning på selskapet

klimaets innvirkning
på selskapet

Selskapets
innvirkning på
klimaet kan være 
finansielt vesentlig

  7    www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-101-foundation-containing-standard-interpretation-1/
       Refer to GRI 102-46 for additional illustration.
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4.1.3. Prioritering

Resultatet av vesentlighetsanalysen må sammenstilles på en hensiktsmessig 
måte som viser hva som er viktig for både selskapet og dets interessenter. 
For å avklare hva som er selskapets vesentlige risikoer og muligheter bør de 
identifiserte emnene vurderes langs to dimensjoner: “Viktighet for selskapets 
interessenter” og “Viktighet for selskapets påvirkning av samfunn, miljø og 
økonomiske forhold”.

Tips for vurdering av risikoer og muligheter langs de to dimensjonene:

Viktighet for selskapets interessenter

 ■ I hvilken grad berører emnet interessenter økonomisk, sosialt eller 
samfunnsmessig?

 ■ I hvilken grad kan emnet påvirke interessenters beslutninger og 
vurderinger av selskapets produkter, tjenester eller omdømme?

Viktighet for selskapets påvirkning av samfunn, miljø og økonomiske 
forhold:

 ■ I hvilken grad er emnet relevant for selskapets påvirkning av samfunn, miljø 
og økonomiske forhold? Dette kan være viktig for selskapets evne til å nå 
sine strategiske og forretningsmessige mål.

 ■ I hvilken grad berører emnet selskapets evne til å drive sin virksomhet på 
kort og lang sikt?

 ■ Hvilke internasjonale standarder og avtales forventes selskapet å oppfylle?

Risikoene og mulighetene som anses å være viktige for både selskapets 
interessenter og selskapets påvirkning av samfunn, miljø og økonomiske 
forhold, bør defineres som vesentlige, og følgelig prioriteres i selskapets 
samfunnsansvarsoppfølgning og -rapportering. Selskapets offentlige 
rapportering bør angi disse vesentlige risikoene og mulighetene. 
Informasjonen kan presenteres på mange måter, og selskapet bør velge den 
metoden som er mest hensiktsmessig

Dette er et eksempel på hvordan man presenterer en vesentlighetsanalyse:

Risikoene og mulighetene i sirkelen er de det er viktigst for selskapet 
å rapportere om. Alternative måter å presentere resultatene fra en 
vesentlighetsanalyse på er i matrise (som vist ovenfor), i tabell eller som en 
liste..

Høyere

Lavere

Viktighet for selskapets påvirkning av samfunn, miljø og økonomiske forhold
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4.2 | Implementering og virksomhetsstyring
Vesentlige risikoer og muligheter antas å være viktige for selskapers 
lønnsomhet på lang sikt, og bør følgelig håndteres på en måte som 
gjenspeiler dette. Videre bør ESG-rapportering gjenspeile hva selskapet 
faktisk gjør for å ivareta ESG-hensyn.

Dette innebærer at selskaper bør:

 ■ Inkludere vesentlige risikoer og muligheter i virksomhetsstyring 
Emnene selskapet har definert som viktigst å rapportere om bør inngå i 
selskapets risikostyring, forretningsutvikling og strategiprosesser. Dette 
bør omtales på overordnet nivå i ESG-rapporten eller -kapitlet. ESG-
rapporten eller -kapitlet bør følgelig inkludere en beskrivelse av tiltak 
som er truffet for å redusere risikoene forbundet med de vesentligste 
emnene, samt hvordan disse tiltakene er integrert i den operasjonelle 
styringen av selskapet, herunder dets forretningsutvikling og strategi.

 ■ Definere mål og indikatorer for vesentlige emner
Så snart et selskap har fastsatt hvilke ESG-temaer det skal rapportere 
om bør det definere spesifikke mål og resultatindikatorer for vesentlige 
emner og oppgi disse for å vise fremdrift. Selskaper bør forklare hvorfor 
målene og indikatorene er relevante for dem og hvordan disse følges 
opp. Indikatorene kan være generelle, bransjespesifikke (f.eks. visse 
HMS-indikatorer) eller selskapsspesifikke. Relevante indikatorer vil 
avhenge av selskapets bransje og geografiske eksponering. Selskaper 
anbefales å 

4.3 | Utarbeidelse og presentasjon
4.3.1 | Informasjonskvalitet

Rapporteringen bør være åpen og gi leseren mulighet til å følge utviklingen år 
for år.

Rapporten bør beskrive hvordan informasjonen er definert, innhentet og 
sammenstilt. For å vise hva selskapet har oppnådd bør det i den grad 
hensiktsmessig oppgis sammenlignbar kvantitativ informasjon for de tre siste 
regnskapsår.

Ved rapportering av spesifikke mål og resultatindikatorer for vesentlige 
emner setter investorer pris på informasjon gitt i den relevante sammenheng, 
herunder sammenligninger med:

 ■ Historiske selskaps- og bransjetrender

 ■ Relaterte selskapsmålsetninger

 ■ Relevante måltall

 ■ Bransjegjennomsnitt

 ■ Finansielle resultater/tall

Dersom det er satt et mål for en indikator bør det gis informasjon om hvorvidt 
målet er nådd. Dersom målet ikke er nådd bør det kort forklares hvorfor. Det 
kan være hensiktsmessig å strukturere rapportens innhold og format slik at 
informasjonen blir sammenlignbar fra år til år. Dette gjør det også enklere for 
interessenter å finne frem til informasjon og kan bidra til å øke den opplevde 
kvaliteten av selskapets rapportering.

benytte allment aksepterte indikatorer utviklet gjennom en troverdig 
nasjonal eller internasjonal prosess. Indikatorene kan være både 
kvantitative og kvalitative. Eksempler på allment brukte indikatorer er å 
finne hos SASB eller GRI, samt andre rammeverk (se vedlegg).

 ■ Velg robuste interne ESG-informasjonsinnhentings- og 
-styringsprosesser 
Bedre informasjon gir bedre beslutninger og resultater. I stedet for 
å skape helt nye kanaler kan selskaper gjøre bruk av eksisterende 
systemer for internrevisjon, risikostyring og informasjonsverifisering. 
Dersom eksisterende interne systemer ikke er tilstrekkelige for 
oppgaven kan et selskap finne at det er i dets beste langsiktige interesse 
å investere i kapasitetsbygging på dette feltet. Dersom det identifiseres 
mangler i informasjonsinnhentingen kan selskapet opplyse om og 
forklare disse i sin rapport.
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Den rapporterte informasjon må være:

PRESIS
Den rapporterte informasjonen bør være presis nok til at selskapets 
interessenter kan evaluere resultatet av selskapets innsats.

BALANSERT
Rapporten bør beskrive både positive og negative virkninger av selskapets 
virksomhet.

FORSTÅELIG
Informasjonen bør være tydelig for rapportens brukere. Det kan for 
eksempel være nyttig å beskrive selskapets verdikjede for å vise hvor 
selskapet har størst innvirkning på miljøet.

SAMMENLIGNBAR
Informasjonen bør presenteres på en måte som gjør det mulig for 
interessenter å evaluere selskapets resultater over tid og sammenligne 
disse med andre organisasjoners resultater der det er relevant.

RETTIDIG
Rapporteringen bør som et minimum følge samme tidsplan som årlig 
finansiell rapportering.

PÅLITELIG
Den rapporterte informasjonen bør være innhentet, registrert og 
sammenstilt på en måte som kan etterprøves.

Selskapene oppfordres også til å sette seg inn i GRI 101 Foundation og i 
særdeleshet rapporteringsprinsippene, som definerer rapportkvalitetsvalg. 
Informasjonskvalitet er viktig for å sette interessenter i stand til å foreta 
velfunderte og rimelige vurderinger av en organisasjon, og til å treffe 
hensiktsmessige tiltak.

Når investorer søker å forstå hvordan ESG-informasjon relaterer seg til 
selskapets forretningsstrategi og finansielle resultater er det høy etterspørsel 
etter relevante kvantitative opplysninger, fordi disse lettere lar seg 
sammenligne over tid innen samme selskap eller med liknende opplysninger 
fra andre selskaper. Slike opplysninger er også nyttige for å forbedre 
investerings- og kredittvurderingsmodeller.

4.3.2 | Presentasjonsformat

Rapporten kan inngå i styrets årsberetning, annetsteds i selskapets 
årsrapport8, i en integrert rapport, i en separat rapport eller gjennom andre 
kanaler interessenter ønsker å benytte som informasjonskilde. Uansett 
hvilken rapporteringskanal som velges må rapportformatet oppfylle alle 
relevante lovkrav og være lett tilgjengelig via selskapets nettsted.

Uavhengig av formatet er det enkelte overordnede punkter en bør legge seg 
på minne fra beste praksis:

 ■ Rapporteringsperiode
Dersom bærekraftrapportering er separat fra finansiell rapportering 
anbefales det at disse to typer rapportering publiseres for samme 
rapporteringsperiode. Dette vil sette investorer i stand til å vurdere 
finansiell informasjon i sammenheng med ESG-informasjon. 

 ■ Konsistens på tvers av kanaler
Det er viktig å sikre konsistens i informasjonen som rapporteres i ulike 
kommunikasjonskanaler. Dersom en kanal for eksempel fremhever en 
problemstillings avgjørende betydning for et selskaps virksomhet bør 
selskapet se til at det ikke unnlater å drøfte denne problemstillingen i 
en annen kommunikasjonskanal.

 ■ Informasjonstilgjengelighet
Informasjon må være enkel å finne. Selskapet kan for eksempel 
utarbeide et nettbasert innholdsregister med hyperlenker for å øke 
digital tilgjengelighet, med angivelse av hvor all eksisterende ESG-
informasjon er å finne.

 ■ Rapporteringsspråket XBRL 

Som ved finansiell rapportering kan det være nyttig å benytte XBRL, et 
digitalt rapporteringsspråk for rapportering av selskapsinformasjon, 
som strukturerer opplysninger på en konsistent måte for forbedret 
analyse av disse. XBRL-taksonomier er tilgjengelig fra CDSB, CDP og 
GRI.

 ■ Klar og relevant presentasjon

Rapportering er mest effektiv når språkbruken og måten informasjonen 
presenteres på er klar og relevant for investorer og tydelig knyttet opp 
mot et selskaps evne til verdiskapning på kort, mellomlang og lang sikt.

4.3.3 | Tilgjengeliggjøring av ESG-informasjonen

De rette rapporteringskanaler sikrer at investorer mottar relevant, lett 
tilgjengelig, sammenlignbar og rettidig informasjon. For å imøtekomme 
ulike informasjonsbehov og interesser kan det være relevant å benytte ulike 
kommunikasjonskanaler, herunder:

 ■ Nettsteder
 ■ Regulatoriske innrapporteringer
 ■ Årsrapporter
 ■ Bærekraftrapporter
 ■ Andre selskapsrapporte

8 Denne modellen anbefales av International Integrated Reporting Council (IRRC) – Se: https://integratedreporting.org/.
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4.4 | Rapportering som en kontinuerlig   
 dialog
Interessentengasjement rundt ESG-faktorer bør være en proaktiv snarere 
enn en reaktiv aktivitet, siden interessenter kan bistå et selskap med å 
identifisere, avhjelpe og håndtere ESG-risikoer og -muligheter før problemer 
oppstår. Interessentengasjement kan også være en kilde til innovasjon, 
fremtidsmuligheter og nye partnerskap som fremmer strategisk vekst.

Å gi informasjon om et selskaps engasjementsprosess kan gi investorer en 
bedre forståelse av hvorvidt og hvor godt et selskap integrerer ESG-risikoer 
og -muligheter i sin planlegging og drift, og samtidig gjøre selskapets 
uttalelser om prioritering av ESG-resultater troverdige. Systematisk 
interessentengasjement gjør at selskapets ESG-informasjon blir bedre 
mottatt og mer nyttig. Godt interessentengasjement:

 ■ Øker selskapets forståelse av dets strategiske partnere og ressurser

 ■ Styrker forholdet til interessenter

 ■ Øker eksterne parters tillit til selskapets opptreden og rapportering

4.5 | Vurdering og verifisering

ESG-rapporter gjøres mer troverdige gjennom sterke interne 
vurderingsprosesser og/eller ekstern verifisering, dersom en har ressurser til 
dette.

En internrevisjonskomité eller -gruppe, som er uavhengig av 
avdelingen som måler og innhenter informasjonen, kan gjennomgå 
rapporteringen. Videre kan en internrevisjon gi økt sikkerhet for at interne 
informasjonsinnhentingssystemer er robuste og velorganiserte.

Eventuell ekstern verifisering av rapporten bør komme klart og tydelig til 
uttrykk.

Bruk av mer enn én kommunikasjonskanal kan være en effektiv måte å sikre 
at hele selskapets målgruppe mottar den nødvendige informasjonen.

For å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for internasjonale investorer kan 
det også være ønskelig for selskapene å distribuere deres ESG-informasjon 
på et språk som er mye brukt verden over, i tillegg til et nasjonalt språk.

ESG-rapporteringskanalene avhenger også av et selskaps regulatoriske 
kontekst, samt dets forretnings- og kommunikasjonsstrategi. 
Verdipapirbestemmelser eller noteringsregler kan kreve at et selskap 
integrerer finansielt vesentlig ESG-informasjon i sin finansielle rapportering 
og andre obligatoriske investorkommunikasjoner og regulatoriske 
innrapporteringer. Likeledes kan et selskap beslutte, basert på egen analyse 
av informasjonsbehov og forventninger, å inkludere visse typer ESG-
informasjon i sin finansielle rapportering selv om dette ikke er påkrevet.
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Bruk av 
kapitalmarkeder til å 
implementere ESG- 
forretningsstrategi
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5.1 | Det regulatoriske landskapet for   
 grønne obligasjoner
I mars 2018 publiserte Europakommisjonen sin handlingsplan for finansiering 
av bærekraftig vekst. I denne planen gir kommisjonen tilsagn om etablering 
av standarder for, og merking av, grønne finansielle produkter.

En teknisk ekspertgruppe (TEG) ble oppnevnt for å bistå på fire sentrale 
områder, og ett av disse er etablering av en EU-standard for grønne 
obligasjoner (EU GBS) – en frivillig, ikke-lovfestet standard foreslått 
for utstedere som ønsker å foreta sine utstedelser i henhold til beste 
markedspraksis.

Målsetningen er å tilby et rammeverk av kjernekomponenter som definerer 
en EU-standard for grønne obligasjoner og som gir økt åpenhet, integritet, 
konsistens og sammenlignbarhet. Oppsummeringsvis mener TEG at en 
frivillig EU-standard for grønne obligasjoner, rettet mot både europeiske 
og andre internasjonale utstedere av alle former for noterte/unoterte 
renteprodukter, vil redusere markedsutviklingsbarrierer og fremme 
markedenes rolle i å kanalisere betydelige finansielle ressurser inn i grønne 
obligasjoner.

EU-standarden for grønne obligasjoner er basert 
på beste markedspraksis og går et skritt lenger 
enn mange andre bransjestandarder, og dens 
foreslåtte ‘akkrediteringsprogram for eksterne 
verifiseringstjenester’ fremstår som den viktigste 
nyvinningen i forhold til nåværende markedspraksi.

Det gjenstår å se om en EU-støttet standard for grønne obligasjoner evner 
å realisere sin ambisjon om å takle nåværende markedsbarrierer på en 
effektiv måte og gi forbedringer for både utstedere av, og investorer i, grønne 
produkter uten å medføre for byrdefulle tilleggskostnader, men Euronext 
stiller seg positiv til forslaget og støtter målsetningen om å etablere en 
anerkjent EU-standard for grønne obligasjoner i Europa.

Lanseringen av EURONEXT GREEN Bonds gir utstedere en oppfordring til å 
finansiere deres omlegging til en bærekraftig økonomi og gir dem synligheten 
som er påkrevet overfor ansvarlige investorer, mens sistnevnte får enklere 
tilgang til bærekraftige aktiva.

5. 2 | Egenkapitalfinansiert omlegging
Et arbeidsdokument fra september 2019, utarbeidet med støtte fra 
Den europeiske sentralbanken (ECB), konkluderer på grunnlag av en 
analyse av sammenhengen mellom finansieringskilder og karbonutslipp 
med at CO²-utslipp per capita er lavere i økonomier med relativt mer 
egenkapitalfinansiering, for et gitt nivå med hensyn til økonomisk og finansiell 
utvikling og miljøregulering. Aksjemarkeder kan oppmuntre til reallokering 
av investeringer til mindre forurensende sektorer. Videre kan de bidra til å 
motivere karbonintensive sektorer til å utvikle og implementere grønnere 
teknologier.

Eksisterende miljømålsetninger gjør det mer attraktivt å etablere en 
kapitalmarkedsunion i Europa som kan levere bærekraftig, egenkapitalbasert 
vekst. I denne sammenheng oppfordrer Euronext utstedere til å øke sin 
egenkapital for å finansiere deres omlegging til en bærekraftig økonomi, og 
bestreber seg på å forenkle utstederes tilgang til bærekraftig egenkapital. 
Bærekraftindekser bidrar også til dette målet, siden de øker utstederes 
synlighet i de relevante investormiljøer.
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Euronext og dets 
bærekraftrolle

06

Det paneuropeiske børskonsernet Euronext tilbyr et bredt spekter av 
produkter og tjenester, og driver rettferdige, velorganiserte, åpne og effektive 
egenkapital-, rente- og derivatmarkeder i ulike europeiske lokasjoner. 
Euronexts virksomhet består av notering, kontanthandel, derivathandel, 
avanserte datatjenester, clearing, oppgjør og teknologier, samt andre 
selskapstjenester.

Euronext har en spesiell stilling i det finansielle økosystemet. Vi betjener 
realøkonomien ved å bringe sammen kjøpere og selgere på handelsplasser 
med høy integritet som er åpne, effektive og pålitelige. I denne nøkkelrollen 
har Euronext et ansvar overfor hele finansmiljøet for å bidra til finansiell 
stabilitet og bærekraftagendaen i landene som vi opererer i.

Euronexts samarbeid med, og bidrag til, FNs initiativ for bærekraftige børser 
bekrefter vårt engasjement for å bygge en ny type finans og endre paradigmer 
til støtte for et nytt verdenssyn. Euronexts ESG-målsetning er å finansiere 
lokal og global realøkonomi i omleggingen til et bærekraftig samfunn ved å:

 ■ Fremme investering i innovative, bærekraftig produkter og tjenester 
gjennom sikre og åpne markeder, i kontinuerlig samarbeid med hele 
finansmiljøet.

 ■ Inspirere og promotere håndfaste bærekraftige praksiser innen 
selskapet og overfor samfunnet rundt oss, ved å respektere våre folk og 
støtte vårt økosystem.
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Vedlegg
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7.1 | Sentrale ESG-rapporteringsbestemmelser pr. 19. september 2019

Tekstutsteder Dato Tittel Kommentar
EU EU-institusjoner 2014 Direktiv 95/14/EU om ikke-

finansiell rapportering
Gjelder fra januar 2017 for alle noterte selskaper 
med mer enn 500 ansatte, og krever rapportering om 
problemstillinger forbundet med miljø, samfunnsforhold 
(herunder mangfold og menneskeretter) og 
korrupsjonsbekjempelse. Gjennomført i alle Euronext-
landene (med unntak av Norge)

Belgia Myndighetene

Komité for eierstyring og 
selskapsledelse

2017 

2019

Lov datert 3. september 2017 
som gjennomfører direktiv 
95/14/EU om ikke-finansiell 
rapportering i belgisk rett

Belgisk lov om eierstyring og 
selskapsledelse av 2020

Belgisk lov om eierstyring og selskapsledelse av 2020 
(‘2020-loven’) gjelder for selskaper stiftet i Belgia 
hvis aksjer er opptatt til handel på et regulert marked 
(‘noterte selskaper’) som definert i lov om selskaper og 
foreningers

Frankrike Myndighetene

Selskapsforening

2017 

2018

Forordning 2017-1180 av 19. juli 
2017 om enkelte store selskaps og 
selskapskonserns offentliggjøring 
av ikke-finansiell informasjon

AFEP-MEDEFs eller Middlenexts 
retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse
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Tekstutsteder Dato Tittel Kommentar
Irland Myndighetene 

Myndighetene

Financial Reporting Council, 
Storbritannia, og
Euronext Dublin som kompetent 
noteringsmyndighet

2017

2017 

2016

Legislativt instrument nr. 360 av 
2017 (som endret ved legislativt 
instrument nr. 410 av 2018) som 
gjennomfører direktiv 95/14/EU 
om ikke-finansiell rapportering.

Paragraf 1373 i den irske 
selskapsloven (som endret) 

Britiske retningslinjer om 
eierstyring og selskapsledelse 
av 2016 og irsk vedlegg om 
eierstyring og selskapsledelse

Gjelder for regnskapsår som begynner 1. august 2017 
eller senere. Store selskaper (som definert i den 
irske selskapsloven), konsern og foretak er pålagt å 
offentliggjøre og publisere den påkrevde ikke-finansielle 
informasjonen hvert regnskapsår.

Store børsnoterte selskaper er pålagt å offentliggjøre 
informasjon om mangfold i sitt styre i sin omtale av 
eierstyring og selskapsledelse.

I øyeblikket gjelder britiske retningslinjer om 
eierstyring og selskapsledelse (2016) og irsk vedlegg 
om eierstyring og selskapsledelse for alle selskaper 
med primærnotering på det regulert markedet til 
Euronext Dublin. Retningslinjene og det irske vedlegget 
angir standarder for god praksis med hensyn til 
styreledelse og effektivitet, avlønning, ansvarlighet og 
aksjonærrelasjoner, utfra prinsippet etterkom eller 
forklar. Nye britiske retningslinjer om eierstyring og 
selskapsledelse av 2018 er innført i Storbritannia og 
gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller 
senere. Disse planlegges også anvendt på irske selskaper 
med primærnotering på Euronext Dublin

Nederland Tilsynskommisjon for retningslinjer 
for eierstyring og selskapsledelse

Myndighetenet

2016 

2016

Nederlandske retningslinjer for 
eierstyring og selskapsledelse av 
2016

Dekret datert 22. desember 
2016 som gjennomfører direktiv 
95/14/EU om ikke-finansiell 
rapportering i nederlandsk rett 
med hensyn til mangfoldspolitikk

Nederlandske retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse av 2016 gjelder for alle selskaper som 
har forretningsadresse i Nederland og hvis aksjer eller 
depotaksjebevis er opptatt til handel på et regulert 
marked og for store selskaper (balanseverdi > EUR 500 
millioner) hvis aksjer eller depotaksjebevis er opptatt til 
handel på en MHF eller et sammenlignbart system.

Tekstutsteder Dato Tittel Kommentar
Myndighetene 2017 Dekret datert 14. mars 2017 som 

gjennomfører direktiv 95/14/EU 
om ikke-finansiell rapportering i 
nederlandsk rett med hensyn til 
ikke-finansiell informasjon

Portugal Myndighetene 2017 Lovdekret nr. 89/2017 av 28. 
juli som gjennomfører direktiv 
95/14/EU om ikke-finansiell 
rapportering

Store selskaper og morselskaper i store konsern som har 
rettslig status som enheter av allmenn interesse og som i 
gjennomsnitt har mer enn 500 ansatte må årlig fremlegge 
en ikke-offentlig redegjørelse i årsrapporten eller i en 
separat rapport utarbeidet av deres representantskap 
som inneholder tilstrekkelig ikke-finansiell informasjon 
for en forståelse av deres virksomhets utvikling, 
resultater, stilling og innvirkning, som et minstekrav, 
(i) på miljø-, samfunns- og personalspørsmål, (ii) 
på likestilling mellom kvinner og menn (iii) på ikke-
diskriminering, respekt for menneskeretter, samt respekt 
for bekjempelse av korrupsjons- og bestikkelsesforsøk.
Loven angir hvilke enheter som anses for å være enheter 
av allmenn interesse, dvs. utstedere av verdipapirer 
opptatt til handel på et regulert marked.
Utstedere av aksjer opptatt til handel på et regulert 
marked i en medlemstat i Den europeiske union som 
er store selskaper må i tillegg gi en beskrivelse av 
mangfoldspolitikken som gjelder for medlemmer av deres 
ledelse og representantskap, i særdeleshet med hensyn 
til alder, kjønn, kvalifikasjoner og profesjonell bakgrunn.
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Tekstutsteder Dato Tittel Kommentar
Norge Myndighetene

Oslo Børs

Norsk utvalg for eierstyring og 
selskapsledelse

Sist 
oppdatert 
2018

Sist 
oppdatert 
2019

Sist 
oppdatert 
2018

Regnskapsloven § 3-3 a-d

Løpende forpliktelser for 
børsnoterte selskaper, pkt. 

Norsk anbefaling om eierstyring 
og selskapsledelse

Gjelder for noterte selskaper, herunder ikke-norske 
selskaper med Norge som hjemstat. Enkelte av 
bestemmelsene gjelder også for selskaper som kun har 
noterte obligasjoner.

Gjelder for selskaper notert på regulerte markeder
i Norge, samt for sparebanker med noterte
egenkapitalbevis så langt den passer

Storbritannia Financial Reporting Council

Britiske myndigheter

 Britiske myndighetert

Sist 
oppdatert 
2016 

2015 

Sist 
oppdatert 
2013

Britiske regnlingslinjer for 
eierstyring og selskapsledelse

Modern Slavery Act Government 

Endringer i selskapsloven av 2006 
(strategisk rapport og styrets 
beretning) 2013

Retningslinjene angir standarder for god praksis 
med hensyn til styreledelse og effektivitet, avlønning, 
ansvarlighet og aksjonærrelasjoner, utfra prinsippet 
etterkom eller forklar.

Paragraf 54 i lov om moderne slaveri av 2015 krever 
at visse organisasjoner utarbeider en redegjørelse om 
slaveri og menneskehandel hvert år. 

Krav om at alle noterte selskaper rapporterer om 
karbonutslipp, menneskeretter og mangfold i styrets 
beretning

7.2 | Henvisninger til eksisterende    
 standarder
Nedenfor finner utstedere en ikke-uttømmende liste over eksisterende ESG-
rapporteringsstandarder som kan være av relevans for å oppnå økt åpenhet 
om, og rapportering av, ikke-finansiell informasjon.

 ■ IIRC/Integrert Rapportering 

Et internasjonalt initiativ med rammeverk og prinsipper for en mer 
helhetlig selskapsrapportering som beskriver hvordan selskapets 
verdiskaping påvirkes av eksterne rammebetingelser, risiko, strategi, 
virksomhetsstyring mv.9

 ■ Task Force on Climate-relatert Financial Disclosures (TCFD)

Anbefaling for klimarapportering utviklet av TCFD på oppdrag fra 
Financial Stability Board.10

 ■ OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.11

 ■ Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Amerikansk rapporteringsstandard som kan være nyttig for selskaper 
som rapporterer i henhold til 20-F.12

 ■ Transparency International’s Business Principles for Countering Bribery
Et rammeverk for å utvikle og sammenligne anti-
korrupsjonsprogrammer.13

 ■ FNs Global Compact

Generell rapportering (fremdriftsrapport) i henhold til Global Compacts 
10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø 
og korrupsjonsbekjempelse. Kan integreres i en GRI-rapport.13

 ■ FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter 
Rapportering om menneskerettigheter. Kan integreres i en GRI-
rapport.15

 ■ FNs bærekraftsmål

Selv om dette ikke er en rapporteringsstandard, kan enkelte selskaper 
ha nytte av å vise hvordan bærekraftsmålene er viktige for dem.16

9 integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
10 www.fsb-tcfd.org
11 http://mneguidelines.oecd.org/
12 www.sasb.org
13 www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery
14 www.unglobalcompact.org
15 www.ohchr.org
16 www.sustainabledevelopment.un.org – Den nederlandske sentralbanken utgir bl.a. et rammeverk for koordinering mot bærekraftsmål. 

Mer informasjon om hvordan selskaper kan rapportere om bærekraftmål er tilgjengelig på: www.sdgcompass.org

 

Gjelder for selskaper som er notert eller har søkt om
notering på Oslo Børs eller Oslo Axess
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7.3 | Kontrollspørsmål ved utstederes    
 rapportutarbeidelse

1| Hvordan beveger selskapet seg mot en bærekraftig forretningsstrategi?

2| Hvordan kan ESG-aspekter støtte oppnåelsen av forretningsmessige mål?

3| Hva er de gjeldende rapporteringskrav i markedet/markedene selskapet 
har virksomhet i?

4| Hvordan kan selskapet bruke ESG-rapportering til å engasjere og motivere 
styremedlemmer, ledere og ansatte?

5| Hva er de ESG-relaterte hovedproblemstillinger og målsetninger fra 
administrerende direktørs og/eller styreleders ståsted?

6| Hvordan er styremedlemmer, ledere og ansatte involvert i ESG-relatert 
beslutningstaking, planlegging, kontroll og aktiviteter?

7| Hva er selskapets viktigste rapporteringsmålsetning(er)?

8| Hva er de sentrale ESG-faktorene som påvirker selskapets strategi i form 
av hvilke risikoer og muligheter disse innebærer?

9| Hvilke offentlig tilsagn har selskapet gitt med hensyn til bærekraftig 
utvikling og samfunnsansvar?

10| Hvem er selskapets prioriterte interessenter? Hva er prosessen for å 
identifisere disse og hvor ofte fornyes eller oppdateres resultatene? Hvordan 
vet selskapet hvilke ESG-problemstillinger som er relevante for disse 
interessentene?

11| | Hvordan kommer selskapet frem til hvilke ESG-problemstillinger som er 
vesentlige?

12| Hvordan passer ESG-faktorer inn i selskapets eksisterende prosess for å 
identifisere vesentlige problemstillinger?

13| Hvilke ESG-faktorer har størst innvirkning på selskapets langsiktige  
verdiskapning?

14| Hvilke ESG-faktorer har direkte innvirkning på selskapets kortsiktige 
finansielle resultater?

15| Hvordan kan selskapet bruke tilbakemeldinger til å oppnå bedre 
resultater?

16| Hvilke ESG-faktorer er mest relevante for selskapets nåværende og 
potensielle investorer?

17| Hva vet selskapet om sin eksisterende investorbase og dens 
informasjonsbehov?

18| Har selskapet identifisert hvilken informasjon investorer har behov for?

19| Hvordan har selskapet skapt effektivt engasjement blant investorer?

20| Hvordan kan selskapet utvide ESG-rapportering for å styrke sitt forhold til 
investorer?

21| Hvordan opprettholder og utvikler selskapet sitt forhold til investorer?

22| Hvordan ville selskapet ønske å utvide sin investorliste i løpet av de neste 
fem årene?

23| Hvilke ESG-faktorer er knyttet til eksisterende og potensielle 
reguleringer?

24| Hvordan kommer finansiell rapporteringskontroll og -forpliktelser til 
anvendelse på selskapets ESG-rapportering?

25| Hvilke(t) kvalitetssikringsnivå(er) er meningsfylt og oppnåelig?

26| Hvordan avgjøre selskapet hvilken tredjepart som er mest effektiv og 
relevant for kvalitetssikring av selskapets rapportering?
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7.4 | Målsetninger for ESG-rapportering
Kapitaltilgang

 ■ Vise åpenhet og effektiv ledelse og øke selskapets evne til å tiltrekke seg 
langsiktig kapital og oppnå gunstige finansieringsbetingelser.

 ■ Øke selskapets evne til å tiltrekke seg mer langsiktige investorer, herunder 
ledende institusjonelle investorer så som pensjonsfond.

Lønnsomhet og vekst
 ■ Skape finansiell verdi for selskapet ved å identifisere muligheter for 

kostnadsbesparelser, inntektsskapning og risikoreduksjon.

 ■ Drive kontinuerlig forbedring ved å etablere ansvarlighet og pleie 
samarbeid med interessenter.

 ■ Skape en dypere forståelse for interessentbehov, som kan fremme 
innovasjon, samt øke markedsdifferensiering og konkurransedyktighet.

 ■ Tilrettelegge for ledelses- og styrevurdering av ESG-muligheter og 
-risikoer, og fremme koordinering av målsetninger innen selskapet.

Etterlevelse og risikostyring
 ■ Håndtere obligatoriske rapporteringskrav om finansielt vesentlige 

faktorer og redusere etterlevelsesrisikoer i tilknytning til finansielle 
rapporteringsforpliktelser.

 ■ Etablere målings- og rapporteringsprosesser for ESG-informasjon.

 ■ Hjelpe selskapet til å ligge i forkant av fremvoksende ESG- og 
rapporteringsbestemmelser.

 ■ Beskytte selskapets driftstillatelse ved å vise åpenhet om selskapets 
forhold og forståelse for interessentbehov

Selskapets omdømme og merkevarebygging
 ■ Vise at selskapet er opptatt av å håndtere sin innvirkning på miljø, samfunn 

og økonomi på en ansvarlig måte.

 ■ Se til at selskapet opptrer i tråd med etiske bransjestandarder, samt 
nasjonale og internasjonale rammeverk for forretningsmessig bærekraft og 
bærekraftig utvikling, særlig i lys av FNs bærekraftsmål.

 ■ Styrke selskapets omdømme ved å forbedre interessenters inntrykk av 
selskapet gjennom rapporteringsrelatert interessentengasjement.

 ■ Forbedre ansattes inntrykk av selskapet, og derved bidra til å tiltrekke seg, 
beholde, motivere og involvere nye og eksisterende ansatte.

Informasjonsflyt
 ■ Se til at nøkkelinteressenten(e) har den relevante informasjon som er 

påkrevet for å fatte veloverveide beslutninger om selskapets evne til 
verdiskapning på kort, mellomlang og lengre sikt.

 ■ Sterkere investorrelasjoner og -engasjement

 ■ Forbedre relasjoner med investorer ved involvering i hele 
rapporteringsprosessen.

Målbare resultater
 ■ Måle strategigjennomføring og omfanget av ESG-virkninger. 

Høykvalitetsrapportering muliggjør måling av suksess eller fremgang innen 
sentrale selskapsstrategier, samt virkninger av selskapspraksis.
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