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Ábyrgar 

fjárfestingar 

til framtíðar 
Ábyrgar fjárfestingar eru fjárfestingaraðferðir sem taka 

mið af umhverfislegum og félagslegum þáttum og

stjórnarháttum (UFS) við fjárfestingarákvarðanir með

það að markmiði að draga úr áhættu og skila sjálfbærri

ávöxtun til langs tíma.



Staðan á okkar heimamarkaði
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 Vorum eftirbátur markaða sem hafa rutt veginn

 UFS leiðbeiningar Kauphallarinnar

 33 mælikvarðar fyrir fyrirtæki er varða UFS þætti

 Lög um ársreikninga 

 Ófjárhagslegar upplýsingar 66. gr. d (2016)

 Lög um lífeyrissjóði 

 Siðferðileg viðmið 36. gr. 5 (2016)

 IcelandSIF



Samtök um ábyrgar fjárfestingar
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 IcelandSIF var stofnað 13. nóvember sl. https://www.icelandsif.is/

 Stofnaðilar voru 23 talsins 

 4 bankar, 11 lífeyrissjóðir, 3 tryggingafélög, 4 rekstarfélög og 1 eignastýringaraðili

 Í dag eru aðilar IcelandSIF 30  

 Félagið er sjálfstæður vettvangur fyrir umræður og fræðslu um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar

 Tilgangurinn er að:

 Efla þekkingu fjárfesta á aðferðafræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga 

 Auka umræður um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar

https://www.icelandsif.is/


Samtök um ábyrgar fjárfestingar
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 Öflug stjórn og verkefnastjóri

 ……. og keyrt áfram af öflugum verkefnahópum;

 Upplýsingagjöf og fræðsla um ábyrgar fjárfestingar – Tilgangur efla þekkingu á ábyrgum

fjárfestingum meðal félagsmanna

 Siðferðileg viðmið í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða –

Tilgangur fjalla um siðferðileg viðmið í lögum

 Háskólahópur – Tilgangur að stuðla að rannsóknum og námsframboði um ábyrgar fjárfestingar

 Viðburðahópur – Tilgangur að stuðla að umræðu, þekkingu og skilning á ábyrgum fjárfestingum með 

því að skipuleggja reglulega fræðsluviðburði sem höfða til meðlima samtakanna. 



Fræðsludagskrá IcelandSIF frá stofnun
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 Fræðslufundur þar sem NorSIF og SwedSIF kynntu sýnar áherslur, auk kynningar á PRI

 Deutsche Bank og Norski Olíusjóðurinn þeirra reynslusaga 

 Siðferðileg viðmið í fjárfestingum íslenskra lífeyrissjóða

 Morningstar, Sustainalytics, ISS, MSCI 

 Háskólarannsóknir á ábyrgum fjárfestingum

 Ábyrgar fjárfestingar og framtaksfjárfestingar

 Græn skuldabréf

 Samstarfsverkefni HÍ og IcelandSIF

 Climate Bonds Inititive





FME þegar hafið úttekt á lífeyrissjóðum
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 Með hvaða hætta hafa siðferðilega viðmið verið sett og hvað var notað til viðmiðunar?

 Hvernig eru siðferðileg viðmið höfð til hliðsjónar við fjárfestingar?

 Er til skjalfest verklag?

 Upplýsingar um áhættur og árangur af beitingu siðferðilegra viðmiða

 Upplýsingagjöf til sjóðfélaga vegna siðferðilega viðmiða

 Áhrif á fjárfestingaákvarðanir og helstu hindranir

 Lýsing á dæmum um fjárfestingu þar sem siðferðileg viðmið voru höfð til hliðsjónar



Spurningalisti 
Landsbankans vegna 
UFS
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Umhverfismál (U)
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 Hefur fyrirtækið sett sér stefnu um umhverfismál?

 Ef já, hefur fyrirtækið fengið einhverja vottun um slíkt?

 Ef nei, ætlar fyrirtækið að setja sér slíka stefnu?

 Er fyrirtækið aðili að lofslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar?

 Mælir fyrirtækið umhverfissporið sitt?

 Ef nei, áætlar fyrirtækið að gera slíkt í náinni framtíð?

 Hefur fyrirtækið markað fræðsluáætlun eða boðið starfsmönnum upp á kennslu í 

umhverfismálum?

 Hefur fyrirtækið á einhvern hátt verið lagalega ábyrgt vegna skaðlegra umhverfisáhrifa?



Félagslegir þættir (F)
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 Hefur fyrirtækið sett sér jafnlaunastefnu?

 Ef já, hefur fyrirtækið fengið jafnlaunavottun?

 Ef nei, ætlar fyrirtækið að setja sér slíka stefnu?

 Hvernig er kynjahlutfallið í ….

 Stjórn fyrirtækisins?

 Framkvæmdastjórn fyrirtækisins?

 Hvert er kynjahlutfallið hjá öllum starfsmönnum fyrirtækisins?

 Hvert er hlutfall launa forstjórans (með árángurtengdum greiðslum) og meðallauna í fyrirtækinu?

 Hvert er hlutfall lausráðinna starfsmanna í fyrirtækinu?

 Mælir fyrirtækið slysatíðni meðal starfsmanna? Ef svo er, er tölfræðin aðgengileg starfsmönnum?

 Er fyrirtækið með stefnu í heilsueflingu o/eða samgöngumálum starfsmanna? Hér er átt við styrki og/eða 
aðstöðu til heilsueflingar, samgöngustyrkir o.fl.



Stjórnarhættir (S)
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 Situr forstjóri/framkvæmdastjórar í stjórn fyrirtækisins?

 Hefur fyrirtækið, eða stjórn, sett sér formlegar siðferðisreglur?

 Hefur fyrirtækið sett sér stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð?

 Ef já, hefur stefnan verið gerð opinber?

 Eru upplýsingar sem fyrirtækið birtir um umhverfismál, samfélagsmál og stjórnarhætti (UFS 
þætti) staðfestar af þriðja aðila?

 Gefur félagið út aðrar skýrslur og stefnur, t.d. GRI, CDPm SASB, IIRC og/epa UNGC?

 Hefur fyrirtækið sett formlega stefnu hvað varðar kröfur um sjálfbærni og/eða samfélagslega 
ábyrgð birgja (e. supplier code of conduct)?

 Hefur stjórn fyrirtækisins sett sér stefnu varðandi góða stjórnarhætti?

 Ef já, hefur fyrirtækið fengið einhverja vottun um slíkt?

 Ef nei, ætlar fyrirtækið að setja sér slíka stefnu?



Straumar og stefnur á 
alþjóðamörkuðum
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Stöðlun í mati á sjálfbærni
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SASB: Sustainability Accounting Standards Board

 Samræming upplýsinga og túlkun þeirra er varðar sjálfbærni -

Samræming á mælikvörðum 

 Upplýsingar settar fram í stöðluðu formi til SEC (Securities and 

Exchange Commission) 

 Sjálfstæð „non-profit“ stofnun 

 Viðurkennd af ANSI (the American National Standards Institute )

EU – Þríþætt aðgerðarplan maí 2018 

 Reglugerðir sem styðja við fjármálageirann v. 
Parísarsamkomulagsins – markmið þeirra er að skýra hvað 
sjálfbærar fjárfestingar eru með tilliti til umhverfis- og loftslagsmála 

 EU Taxanomy - stöðlun

 Upplýsingar til fjárfesta um hvernig þeirra fjárfestingar hafa áhrif á UFS þætti

 Ný viðmið/vísitölur fyrir áhrif fjárfestinga m.t.t. kolefnisútblásturs

Evrópusambandið – fréttatilkynning uppfærð 17.10.2019 / PRI / Kauphöllin / SASB.org 

Uppsafnaður fjöldi reglugerða settar í heiminum v. sjálfbærni



Gríðarlegur vöxtur aðildarfélaga PRI 
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Vöruþróun 
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 Gríðarlegur vöxtur í útgáfu grænna skuldabréfa, mikil vöruþróun dæmi; rauð og blá bréf

 Þemafjárfestingar tengt Heimsmarkmiðum 

 Lánakjör tengd við samfélagsábyrgð 



Dæmi: Stefna 
Landsbankans í Ábyrgum 
fjárfestingum
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Umhverfisspor fjármálafyrirtækja
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Hin raunverulegu 
umhverfisspor

Fjárfestingar

Lánamál



Stefna Landsbankans í Ábyrgum fjárfestingum

Stefnan

 Stefnan sett árið 2013 og strax gerð opinber

 Bestu viðmið um ábyrgar fjárfestingar (PRI) til hliðsjónar

 Horft til reynslu annarra fjármálastofnana

 Rammi til að samþætta samfélagsábyrgð í fjárfestingarákvarðanir

 Skilvirk og trúverðug nálgun á álitaefni

 Gagnkvæm upplýsingagjöf varðandi ábyrgar fjárfestingar

Aðferðafræðin

 Áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir 

 Hagur fjárfesta og bankans betur tryggður til langtíma með samræðum við 

fyrirtæki um samfélagsábyrgð 

 Starfshættir bankans í málaflokknum byggja á:  

 Umhverfismál, félagslegir þættir og stjórnarhættir séu skoðaðir við 

greiningar og fjárfestingaákvarðanir 

 Virkum samræðum

 Neikvæð skimun - undantekningartilvik
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Upplýsingagjöf
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PRI skýrsla Höfum skilað framvinduskýrslu til PRI frá árinu 2014

Samfélagsskýrsla Höfum birt samfélagsskýrslu frá árinu 2011

Fræðsluviðburðir Höfum staðið fyrir fjölda fræðsluviðburða



Innleiðing stefnu um ábyrgar fjárfestingar
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Stefnan sett haustið 2013

• Mikil vinna lögð í að vanda vinnuna 
við gerð stefnunnar

• Horft til þess besta sem gerðist á 
þeim tíma hjá fjármálafyrirtækjum í 
Evrópu og viðmiða PRI

• Stefnan var unnin með breiðum hópi 
innan bankans og nær til samstæðu 
bankans

• Gerðum stefnuna strax opinbera á 
opnum fundi um ábyrgar fjárfestingar

Fræðsla innri og ytri

• Mikil áhersla á fræðslu á öllum 
stigum, markmiðið að deila allri 
þekkingu

• Sérfræðingur í fullu starfi

• Netskólar og netpróf

• Ráðstefnur erlendis

• Sérfræðingar til landsins

• Staðið fyrir fjölda viðburða

• Heimsóknir til fyrirtækja og 
hagsmunaaðila

Aðgerðir

• Grunnurinn lagður hjá bankanum

• Aðilar að PRI

• Spurningarlistar til skráðra hlutafélaga

• Spurningarlistar á alla útgefendur 
sem samstæða hefur fjárfest í

• Stofnun samtaka um ábyrgar 
fjárfestingar IcelandSIF



Staða innleiðingar á 
ábyrgum fjárfestingum
samkvæmt sjö þrepum Robeco

Landsbankinn samkvæmt þessari skilgreiningu 

Rannsókn frá árinu 2017 sýndi að flestir stofnanafjárfestar á Íslandi 
voru staddir á þrepi 1

Stutt könnun á vegum IcelandSIF í febrúar 2019 sýndi að 63% svaranda 
(50% svarhlutfall 26 aðila) höfðu sett sér stefnu, 24% voru með áætlanir um 
að setja stefnu og 3% ætlar ekki að setja sér stefnu)



Landsbankinn og Landsbréf taka innleiðingu ábyrgra fjárfestinga á næsta stig
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 Reitun ehf., Landsbankinn og Landsbréf hafa skrifað undir þjónustusamning um kaup
Landsbankans og Landsbréfa á framkvæmd UFS reitunar (e. ESG rating) á útgefendum
hlutabréfa og skuldabréfa í stýringu félaganna.

 Landsbankinn og Landsbréf hafa sett sér metnaðarfulla stefnu um ábyrgar fjárfestingar sem eru
fjárfestingaraðferðir sem taka mið af umhverfislegum og félagslegum þáttum sem og 
stjórnarháttum (UFS) við fjárfestingarákvarðanir. Markmiðið er að draga úr áhættu og skila
sjálfbærri ávöxtun til langs tíma.

 Markmiðið með samningnum er að færa innleiðingu á starfsháttum ábyrgra fjárfestinga á næsta
stig og halda þannig áfram þeirri vegferð sem bankinn og dótturfélag hans, Landsbréf, hafa
markað sér undanfarin ár.

 UFS reitun hefur verið samstarfsverkefni Reitunar, Klappa - grænna lausna og Þrastar Ólafs
Sigurjónssonar, dósents hjá HÍ, sem snýst um að byggja upp og þróa UFS reitun fyrir innlendan
markað. Mikill vöxtur hefur verið í slíkum reitunum erlendis við fjárfestingarákvarðanir og 
innlendir fjárfestar eru að tileinka sér þær hratt. UFS reitun leggur mat á hvernig fyrirtæki standa
sig í þeim þáttum sem lúta að UFS og með þeim hætti er hægt að sjá styrkleika sem og 
veikleika þeirra þátta ásamt einkunnum og samanburði við aðra. Þjónusta Reitunar varðandi
UFS reitun mun byggja á stafrænum lausnum ásamt hefðbundinni greiningarvinnu.

http://www.reitun.is/
http://landsbref.is/



