ATRIUM Kapitalforvaltning skriver
under på FN’s Global Compact
ATRIUM Kapitalforvaltning har underskrevet FN’s Global Compacts 10 principper for samfundsansvar
og er dermed blevet en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ. Som underskriver er vi med til at
gøre en indsats inden for ansvarlig virksomhedsledelse, samfundsstøtte og bæredygtige investeringer.

”Vores arbejde med bæredygtige investeringer fylder stadigt
mere i investeringsprocessen, og vi håber derigennem at kunne
bidrage positivt og leve op til vores samfundsansvar.
At investere bæredygtigt er en proces, og den proces vil
ATRIUM gøre alt for at hjælpe vores kunder med. Derfor afholder
vi løbende events og seminarer med dette for øje”
siger Jens Honoré.

ATRIUM har længe haft fokus på bæredygtige investeringer, og vi indgik vores første ESG
mandat i 2012. Siden er bæredygtige investeringer, som microfinance og vedvarende
energi implementeret i størstedelen af vores porteføljer. Det er derfor et naturligt skridt for
os at underskrive og blive en del af FN’s Global Compact, forklarer Jens Honoré, CEO i ATRIUM
Kapitalforvaltning.
Samfundsansvar betaler sig
ATRIUM har en grundlæggende tro på og opfattelse af, at de selskaber, som driver en lødig
forretning, opfører sig ordentligt og lever op til deres samfundsansvar i forhold til både kunder,
medarbejdere og miljø på langt sigt vil klare sig bedre end selskaber, der ikke prioriterer eller
ligefrem negligerer disse forhold. Derfor forholder vi os aktivt til ESG, etik og bæredygtighed, når vi
vurderer og udvælger vores samarbejdspartnere.
ATRIUM arbejder derfor kun med aktive forvaltere, som lever op til de seks Principles for Responsible
Investment (PRI), der er defineret af bl.a. UN Global Compact. Dermed sikrer vi, at kundens formue
sammensættes med investeringer, som efterlever internationalt anerkendte retningslinjer på
miljøområdet, det sociale område samt det ledelsesmæssige område.
Flere kunder ønsker en investeringsprofil, hvor de etiske og bæredygtige aspekter er i højsædet.
Fokus er således ikke at fravælge selskaber, som ikke lever op til minimumskravene, men at tilvælge
selskaber, som aktivt arbejder for f.eks. bæredygtighed eller bedre sociale forhold. Vi samarbejder med en
række forvaltere med disse særlige kompetencer, og stræber efter investeringer, der forener det etiske
med det kommercielle.
Årlig Communication on Progress rapport (COP)
Som medlem af UN Global Compact forpligtes ATRIUM til at udfærdige en årlig Communication on
Progress – den såkaldte COP-rapport. Rapporten er til for at beskrive indsatser, som ATRIUM har
implementeret løbende.
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