


Ikke-kommersiell stiftelse med formål 

om å øke kunnskapen om aksjer.

Tre fokus-områder:

1. Befolkningen generelt

2. Skole & undervisning

3. Aksjer for ansatte

Driftes med støtte fra Oslo Børs / VPS, 
finansbransjen, børsnoterte selskaper og offentlig.

Kontorplass på Oslo Børs

✓ Arrangerer Den store aksjekvelden

✓ Lager opplæringsmateriell og 
holder foredrag

✓ Skriver artikler og kronikker

✓ Deltar i offentlige høringer



Og hva er viktig for deg 
og dine sparepenger?



2030 KLIMAMÅL

NORGE MÅ HALVERE KLIMAUTSLIPPENE 
INNEN 2030 *

#Parisavtalen

*) Kilde: Bjørn K. Haugland i www.norge203040.no

Lær mer om 
Parisavtalen her >

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen


Kilde : SSB

Tabellen over viser en oversikt over utslipp og opptak av klimagasser i Norge. Tallene er oppgitt i millioner tonn CO2-ekvivalenter. De totale utslippene av 
klimagasser i 2017 var drøyt 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Av disse sto transportsektoren for 15 millioner tonn CO2, eller nesten 30 %. Veitrafikken sto 
alene for nesten 9 millioner tonn CO2.

Merk at sjøfart/shipping er 
under stor endring med 

IMMO 2020, et nytt globalt 
regelverk som stiller krav til 
mer miljøvennlig drivstoff.

Norsk oljeindustri tar en 
stor andel av  

klimaavtrykket vårt. Vi 
produserer ca 2 millioner 
fat olje hver dag. OPECs 

kutt i oljeproduksjon er pt
ca 1,2 mio fat hver dag. 
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Selskaper som løser disse 
problemene, kan bli 
«fremtidens vinnere»



•

•

•



AKSJEFOND

AKSJER

DINE AKSJE-ALTERNATIVER

Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.

God likviditet
(du får kjøpt/solgt fort)

Dårlig likviditet (kjøp/salg tar 
lang tid, og kan ta måneder/år)



•

•

•

•

•

Det er enkelt for selskaper å identifisere hvilke 
bærekraftsmål som passer deres type 
virksomhet og jobbe mer aktivt med disse. 
Men viktig at arbeidet er genuint.

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Klippet fra Telenors 
rapport: Enkelt å få 

oversikten. Og slik gjør 
de fleste selskaper.



Norgesgruppen er et annet eksempel på 
stort selskap som jobber aktivt med 
bærekraft, klima og samfunnsanvar. Deres 
nye biodrivstoff-drevne varebiler er et god 
eksempel. Nylig utstedte de et børsnotert 
grønt obligasjonslån for å finansiere 
konkrete grønne prosjekter. 
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GRØNN VEKST
BEDRIFTER SOM HAR VEKST OG SAMTIDIG 

REDUSERER KLIMAAVTRYKKET



Utfordring: 
Fare for grønnvasking



Over er Storebrands illustrasjon på hvordan de velger selskaper til sine fond.
Sjekk www.Storebrand.no/gode-penger

http://www.storebrand.no/gode-penger
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https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unpri.org/
https://www.cdp.net/en
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En del av de nye 
bærekrafts-fondene er 

for unge til å motta 
stjerner enda



☺

http://www.aksjenorge.no/

