
3. kvartal 2012 i Nordea Liv & Pension

Regnskabsmeddelelse

•	 Solide	afkast	i	markedsrente
•	 En	høj	garanti	er	penge	værd	hos	os
•	 Finanskrisens	muligheder
•	 Rådgivning	med	branchens	mest	moderne	værktøj





B
eg

iv
en

he
de

r
R

eg
ns

ka
b

Ta
l

Te
m

a

Den nye skattereform betyder, at der fra 2013 ikke længere er 
fradrag for indbetaling til kapitalpension. 

Samtidig giver reformen et incitament til at betale afgiften af 
kapitalpensioner i 2013 i stedet for at vente til udbetalingen. 
Gør man det, ændres ordningen til en ny type pensionsordning, 
en såkaldt aldersforsikring, som udbetales skatte- og afgifts-
frit. I 2013 skal man nemlig kun betale 37,3 pct. i afgift mod 
ellers 40 pct. Det betyder, at mange danskere har fordel af at 
betale afgiften nu i stedet for at vente. 

I Nordea Liv & Pension er vi godt i gang med at udvikle vores 
forretning til de nye forudsætninger. Der ligger en stor opgave  
i at udvikle systemerne til at håndtere de ændrede regler. Og 
frem for alt handler det om at tilpasse kundernes ordninger,  
så de også fremover har en optimal sammensætning. 

Inden længe får vores kunder med kapitalpension brev om, hvad  
de nye regler betyder for deres pensionsordning, og hvad der 
kommer til at ske.   

Steen Michael Erichsen
Adm. direktør

Kundernes	muligheder	 
forandrer	sig	med	ny	lovgivning

Leder
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Vækstpension har klaret sig absolut bedst igennem finanskrisen 
og givet det bedste afkast med den laveste risiko. Det konkluderede 
det uafhængige investerings-analysebureau Morningstar i august 
i en analyse af afkastet på pensionsselskabernes markedsrente-
produkter.

Morningstar ser tilbage på de seneste fem år for livscykluspro-
dukter med middel risiko og konstaterer, at Vækstpension har 
betydeligt bedre resultater end de øvrige produkter, ikke mindst  
på profilerne med 20 og 30 år til pensionering. Samtidig er 
risikoen lavere.

På grund af produktets aktivsammensætning med stor risiko-
spredning tabte Vækstpension mindst igennem finanskrisen  
og var også først til at genvinde det tabte, nemlig 20 måneder.  
Nogle produkter fra andre pensionsselskaber nåede det senere, 
mens atter andre stadig ikke har indhentet det tabte.

Læs analysen i sin fulde længde på Morningstars hjemmeside.
 
Fortsættes... 

Vækstpension	klarer	sig	godt

Vækstpension	klarer	sig	godt
En	høj	garanti	er	penge	værd	hos	os
Finanskrisens	muligheder



”For	profilerne	med	middel	risiko	over	5-års	perioden	 
er	billedet	generelt,	at	Nordea	er	i	front	på	afkastet	[...]	 
Nordea	skiller	sig	ud	for	profilerne	med	30	og	20	år	til	
pensionering,	hvor	resultaterne	er	betydelig	bedre	end	 
de	øvrige	selskaber.	På	horisonterne	med	færre	år	til	 
pensionering	er	styrkeforholdet	mere	jævnbyrdigt,	hvor	 
[...]	primært	er	bedst	til	at	matche	Nordea.”

”Blandt	forklaringerne	på	Nordeas	pæne	relative	per-
formance	skyldtes	ikke	mindst	turbulensen	omkring	
finanskrisen.	Her	formåede	Nordea	qua	aktivsammen-
sætningen	at	dæmpe	kursfaldene.	Tabene	kunne	ikke	
undgås,	men	blev	mindre	end	konkurrenternes	tilsvarende	
produkter.”

Morningstar: Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter  
i den danske pensionsbranche, august 2012.
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Vækstpension Mellem risiko

Konkurrent - højeste afkast

Konkurrent - laveste afkast

Kilde: Morningstars sammenligning af livscyklusprodukter med 30 år til pensionering.  
 Afkast fra 1. juli 2007 til 30. juni 2012.

Vækstpension	har	givet	kunderne	mest	værdi
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Fremtidens pensionsprodukt ligger i markedsrente, som har et 
bedre afkastpotentiale end det gamle gennemsnitsrenteprodukt. 
Derfor anbefaler Nordea Liv & Pension som hovedregel Vækst-
pension til sine kunder – både når der oprettes ny pensionsordning, 
men også til eksisterende kunder i Pension med gennemsnits-
rente.

Det er en fordel for kunderne at flytte til markedsrente, da de 
får et bedre afkastpotentiale. De får samtidig værdien af deres 
garantier med. Det er ligeledes en fordel for Nordea Liv & Pension, 
da kapitalbehovene til markedsrente er væsentligt mindre end 
kapitalbehovene til gennemsnitsrente.

Vores	kunder	får	værdien	af	deres	garantier	
Den garanti, som opsparinger i Pension med gennemsnitsrente 
er omfattet af, udgør en værdi for kunderne. Nordea Liv & Pen-
sion mener, at værdien af denne garanti bør tilfalde kunderne, 
hvis de vælger at flytte deres pensionsordning til markedsrente. 
Derfor har vi siden sommeren 2011 tilbudt kunderne en særlig 
opgørelsesbonus, som modsvarer værdien af deres garantier, når 
de vælger at flytte. Opgørelsesbonussens størrelse beregnes 
individuelt ud fra markedsværdien af den enkelte kundes garanti.

En	høj	garanti	er	penge	værd	hos	os
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Nordea Liv & Pension er et af de få selskaber, som har den finan-
sielle styrke til på denne måde at give kunderne værdien af deres 
garantier, når de flytter fra Pension med gennemsnitsrente til 
Vækstpension eller Link Pension.

Løbende	tilbud	…
Siden juli 2012 har Nordea Liv & Pension tilbudt en særlig 
opgørelsesbonus til kunder med de højeste garantier, der flytter 
til markedsrente. Størrelsen på opgørelsesbonussen genberegnes 
hver 14. dag. Dermed kan kunderne frit vælge, hvornår de ønsker 
at flytte deres opsparing til markedsrente.

…	til	de	fleste	kunder
Tilbuddet om at flytte til markedsrente med særlig opgørelsesbonus 
gælder principielt alle kunder med Pension med gennemsnitsrente 
og høje garantier. Generelt kan man sige, at jo højere garantien 
er, jo højere er opgørelsesbonussen. Der kan dog være tilfælde, 
hvor det er nødvendigt at ændre andet på ordningen samtidigt, 
eller hvor særlige forhold gør, at det efter vores vurdering ikke 
er til kundens fordel at flytte. Det kan fx være, hvis ordningen 
omfatter store beløb, der er friholdt for PAL-skat.

Vækstpension	klarer	sig	godt
En	høj	garanti	er	penge	værd	hos	os
Finanskrisens	muligheder
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Vækstpension	klarer	sig	godt
En	høj	garanti	er	penge	værd	hos	os
Finanskrisens	muligheder

Mere end fire år inde i finanskrisen er den økonomiske situation 
fortsat alvorlig, og verdensøkonomien står over for store udfor-
dringer også i de kommende år. Vi er midt i en eurogældskrise,  
og den økonomiske situation verden over er generelt svag.

Alligevel er det Nordea Liv & Pensions vurdering, at sandsynlig-
heden er større i dag end i de sidste 10-15 år for, at aktier og 
andre risikoaktiver vil levere bedre afkast på den lange bane end 
de sikre obligationer.

For nok er verden usikker, men det har millioner af investorer set 
og lagt ind i kurserne. Kurserne på de sikre obligationer er som en 
konsekvens heraf i dag budt op i en grad, at renten nærmer sig 0 pct. 
- på visse obligationer er den endda negativ. Samtidig har de mange 
op- og nedture i aktiemarkederne over de sidste mange år betydet, 
at aktier i dag er meget rimeligt prisfastsat i forhold til selskabernes 
underliggende indtjening, som jo tilfalder investorerne som afkast 
i sidste ende. 

Fortsættes... 

Finanskrisens	muligheder



 
 

For pensionsopsparere, som ikke umiddelbart står over for at 
skulle på pension, er finanskrisen derfor nu snarere en mulighed 
end en trussel. De har tiden til at gennemleve den turbulens, som 
markederne fortsat kan byde på, og dermed muligheden for at 
høste de gode langsigtede afkast.  

Paradoksalt nok kan markedsturbulens faktisk være en fordel, for 
det giver mulighed for at sætte pensionsindbetalingerne på arbejde 
i aktiemarkedet på nogle endnu mere attraktive kursniveauer. 
Også for opsparere med en kortere tidshorisont rummer aktie-
markedet interessante muligheder – man skal blot sørge for at få 
den rette risikoprofil, evt. med tilknyttet garanti. 

På denne baggrund anbefaler Nordea Liv & Pension i dag kunderne 
at vælge markedsrente, det vil sige Vækstpension eller Link Pension, 
frem for det traditionelle pensionsprodukt, Pension med gennem- 
snitsrente.

De aktivt forvaltede markedsrenteprodukter Vækstpension og Link 
Pension Aktiv er designet med fokus på at modstå markedsturbulens 
bedst muligt - uden at gå på kompromis med de langsigtede afkast-
muligheder. Derved adskiller de sig fra andre aktivt forvaltede 
pensionsprodukter i det danske marked. 
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En	forenklet	måde	at	anskue,	hvor	man	som	investor	finder	den	bedste	
forrentning	af	sin	investering,	er	at	sammenligne	den	såkaldte	“indtjenings-
rente”	på	aktier	med	obligationsrenten.	I	figuren	ovenfor	ses	den	10-årige	
statsobligationsrente	samt	indtjeningsrenten	på	aktier	i	hhv.	Danmark	og	
Tyskland	som	eksempler	på	solide,	vestlige	markeder.	Det	aktuelle	poten-
tiale	i	aktier	er	tydeligt.

Indtjeningsrenten	er	et	forenklet	udtryk	for	det	afkast	en	investor	-	alt	
andet	lige	-	kan	forvente	at	tjene	over	tid	ud	fra	en	virksomheds	underlig-
gende	indtjeningsevne.	Rent	matematisk	beregnes	indtjeningsrenten	som	
indtjening	(“bundlinje”)	divideret	med	virksomhedens	aktuelle	børsværdi.

Aktier	giver	bedre	afkast	end	obligationer 
Pr. 19. oktober 2012

Vækstpension	klarer	sig	godt
En	høj	garanti	er	penge	værd	hos	os
Finanskrisens	muligheder
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Nordea Liv & Pension havde en vækst på 4,7 pct. i de løbende 
indbetalinger, som rundede 5,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012.  
De samlede indbetalinger var på 10,2 mia. kr., heraf 8,0 mia. kr. 
i Danmark.

Efter den meget store vækst i 2011 er det tilfredsstillende i lyset 
af de gentagne skattereformer og konjunktursituationen.

Udviklingen understreger selskabets stærke position som en
attraktiv samarbejdspartner på pensionsområdet med lave
omkostninger, et stærkt produktudbud i stadig udvikling og
konkurrencedygtige afkast.

Vækst	i	løbende	indbetalinger
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Udviklingen	i	løbende	indbetalinger
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Det var en generel tendens i 3. kvartal, at investorerne verden 
over atter fik mod på at tage risici. Kurserne på risikoaktiver, 
herunder aktier, var dermed generelt for opadgående. De økono-
miske nøgletal var dog gennemgående kendetegnet ved svaghed  
i kvartalet, men investorerne fandt trøst i, at nationalbankerne 
verden over trådte ind på scenen med nye tiltag for at vende den 
økonomiske udvikling.

Pensionsopsparing handler om langsigtet investering, og det  
afspejles i Nordea Liv & Pensions meget langsigtede investerings-
strategi. Nordea Liv & Pensions markedsrenteprodukter Vækst-
pension og Link Pension Aktiv leverede solide risikojusterede 
afkast i 3. kvartal mellem 2,3 pct. og 5,1 pct. Afkast og risikoaktiver 
fulgtes ad: jo højere andel af risikoaktiver, jo højere afkast.

År-til-dato har markedsrenteprodukterne leveret afkast mellem 
5,1 pct. og 10,6 pct., ligeledes med højere afkast, des højere andel 
af risikoaktiver.

Solide	afkast	i	markedsrente
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Afkast	i	markedsrente	1.	-	3.	kvartal	2012
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Resultat	3.	kvartal	2012



”Endnu	en	skattereform	udfordrer	rammevilkårene	for	dansk	
pensionsopsparing.	Vi	er	rustet	til	at	rådgive	kunderne	om	 
konsekvenser	og	muligheder.	Vi	ved,	at	der	hersker	stor	forvirring	
om	omfanget	af	ændringerne.	Det	handler	nemlig	ikke	alene	 
om	skattereform	2013.	Også	tilbagetrækningsreformen	spiller	
en	rolle.	Aldrig	har	rådgivning	været	vigtigere,	og	aldrig	har	det	
været	vigtigere	at	spare	op.”

Adm.	direktør	Steen	Michael	Erichsen
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•	Vækst	i	de	løbende	indbetalinger	på	4,7	pct.

•	Omkostningsprocent	på	5,0	pct.

•	 	Afkast	i	markedsrenteprodukterne	Vækstpension	og	 
Link Pension Aktiv på mellem 5,1 pct. og 10,6 pct. år-til-dato.

•	 	Afkast	i	Pension	med	gennemsnitsrente	på	6,9	pct.	 
i rentegruppe 1 (nytegnende bestand).

•	Bonusgrad	på	3,8	pct.	i	rentegruppe	1.

Udviklingen anses som tilfredsstillende i lyset af fradragsgrænsen
på 50.000 kr. for ratepension og konjunkturudviklingen, som 
påvirker indbetalingerne i nedadgående retning.

Nordea Liv & Pensions soliditet og finansielle styrke underbygges 
desuden af en solvensgrad på 157 pct. efter Solvens I, som er 
Finanstilsynets højeste solvenskrav til selskabet.

Resultatet for kvartalet udgjorde 275 mio. kr. før skat. Der er 
alene indtægtsført driftsrisikoforrentning i rentegruppe 1 og 2. 

Resultat	3.	kvartal	2012

Vækst	i	løbende	indbetalinger
Solide	afkast	i	markedsrente
Resultat	3.	kvartal	2012
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Hoved-	og	nøgletal
 

Mio. kr.
3. kvartal 

2012
3. kvartal 

2011

Hovedtal

Bruttopræmier 
   Løbende præmier 5.319 5.080
   Indskud 4.884 5.324
Bruttopræmier i alt 10.202 10.404

Forsikringsteknisk resultat livsforsikring 197 -105
Resultat syge- og ulykkesforsikring 5 60
Egenkapitalens investeringsafkast 48 83
Andre indtægter 25 46
Resultat før skat 275 83
Periodens resultat efter skat 196 63

Aktiver i alt 172.752 156.389
Egenkapital 5.514 5.054
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 136.115 125.290
Heraf kollektivt bonuspotentiale 3.098 1.320

Nøgletal i pct.
Investeringsafkast før PAL (Pension med gennemsnitsrente) 7,0 4,1
Investeringsafkast før PAL (rentegruppe 1) 6,9 -1,2
Afkast af aktiver og passiver set under ét 3,8 0,0
Omkostningsprocent af præmier  5,0  4,9 
Omkostningsprocent af hensættelser  0,4  0,5 

Bonusgrad i den nytegnende bestand, rentegruppe 1 3,8 0,6

Hoved-	og	nøgletal
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Produkter	og	services
•	 Danmarks	bedste	pensionsplatform	udvikles	løbende
•	 Rådgivning	med	branchens	mest	moderne	værktøj
•	 Socialt	og	samfundsmæssigt	ansvar



Vi har forbedret vores markedsrenteplatform tre gange i 2012:

•	 	I	januar	blev	de	balancerede	fonde	i	Link	Pension	relanceret	
under navnet Link Pension Aktiv og investeret efter samme 
principper som Vækstpension, som for alvor har bevist sit 
værd siden finanskrisen i 2008. 

•	 	I	juni	lancerede	vi	nye	investeringsprofiler	i	Vækstpension	og	
fem nye fonde i Link Pension. 

•	 	I	begyndelsen	af	oktober	blev	der	justeret	i	fondsudbuddet	i	
Link Pension. 

Således udvikler Nordea Liv & Pension løbende Danmarks 
bedste produktplatform i markedsrente. Det er til glæde for 
kunderne, som får nye og attraktive muligheder i en tid, hvor 
afkastpotentialet i Pension med gennemsnitsrente fortsat for-
ventes at være meget begrænset, og hvor også regeringen anbe-
faler at spare op i markedsrente.

Danmarks	bedste	pensionsplatform	 
udvikles	løbende
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Ændret	fondsudbud	i	Link	Pension
Det er vores mål, at Link Pension hele tiden skal tilbyde et ud-
valg af de bedste fonde, der findes på markedet. Derfor tilføjer 
vi jævnligt nye, attraktive fonde og fjerner fonde, der ikke er 
interesse for, eller som ikke klarer sig tilfredsstillende.

I 2012 er de balancerede fonde blevet udskiftet med nye avan-
cerede aktivt forvaltede fonde under navnet Link Pension Aktiv. 
Vi har introduceret fem nye passivt forvaltede fonde, og senest har 
vi i begyndelsen af oktober tilføjet endnu en ny aktivt forvaltet 
fond og nedlagt fem andre.

Læs mere om Link Pension.

Markedets	bedste	risikospredning
I Nordea Liv & Pension får kunderne markedets bedste risiko-
spredning, uanset om de vælger livscyklusproduktet Vækstpension 
eller Link Pension Aktiv, og uanset hvilken investeringsprofil de 
vælger. Således giver produktplatformen mulighed for, at alle 
kan få et opsparingsprodukt i markedsrente, der svarer til den 
risiko, de vil løbe, og som dækker deres behov for involvering. 
Og det er let at ændre investeringsprofilen på Netpension, hvis 
man senere ændrer holdning.

Fortsættes... 

Danmarks	bedste	pensionsplatform	udvikles	løbende
Rådgivning	med	branchens	mest	moderne	værktøj
Socialt	og	samfundsmæssigt	ansvar



Livscyklusprodukt	til	enhver	risikoappetit
Livscyklusproduktet Vækstpension fås med fire investeringsprofiler, 
så alle kan få en Vækstpension, der matcher deres risikoappetit:

Udover de viste profiler er der også mulighed for at vælge Vækstpension 
Garanti. Her ligner sammensætningen af investeringerne Vækstpension 
Mellem risiko. Investeringssammensætningen kan ændres under 
hensyntagen til risikostyring af garantien. 
 
Nordea Liv & Pension tilbyder også et livscyklusprodukt baseret på 
passivt forvaltede investeringer. Det fås i de samme fire varianter. 

Læs mere på www.vækstpension.dk.

 

Vækstpension	Lav	risiko
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Vækstpension – matcher din risikoprofil
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Bredt	investeringsunivers	i	Link	Pension
Link Pension er for kunden, som gerne selv vil justere pensions-
opsparingens investeringer hen ad vejen, men ikke ønsker at 
sammensætte dem helt på egen hånd. Link Pension Aktiv består 
af fire fonde på forskellige risikoniveauer og med et meget bredt 
investeringsunivers:

 
Læs mere om Link Pension Aktiv.

Nordea Liv & Pension tilbyder også fem passivt forvaltede fonde 
kaldet Link Pension Index.

Danmarks	bedste	pensionsplatform	udvikles	løbende
Rådgivning	med	branchens	mest	moderne	værktøj
Socialt	og	samfundsmæssigt	ansvar

 

Link Pension Aktiv – vores balancerede fonde
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I Nordea Liv & Pension lægger vi vægt på, at vores kunder får en 
pensionsordning, som passer til netop deres behov. 

Derfor har vi i 2012 udviklet branchens mest moderne rådgiv-
ningsværktøj, så vores rådgivere i dialog med kunden kan udføre 
en grundig behovsanalyse. Værktøjet kan bruges til alle kunder.
Både	til	en	ny	kunde,	der	skal	sammensætte	sin	første	pensions-
ordning, og til en ældre, som skal planlægge detaljerne i sin 
pensionsøkonomi.

Det avancerede værktøj er bygget visuelt op og giver kunden fuldt 
overblik over sine pensionsforhold – også hos andre pensions-
leverandører og i offentligt regi, hvis det ønskes. Værktøjet beregner 
en fuldstændig prognose for kundens pensionsøkonomi, ligesom 
man med det samme kan se, hvordan fx en højere indbetaling 
eller tilvalg af en børnepension påvirker pensionen. Der laves 
desuden en risikoprofil-analyse, som afdækker kundens risiko-
villighed i forhold til investeringer. Alt præsenteres i en overskuelig 
rapport, som giver kunden det bedste grundlag for at vælge en 
pensionsløsning, der tilgodeser ønsker og behov.

Rådgivning	med	branchens	 
mest	moderne	værktøj
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Vi måler løbende kundernes tilfredshed med vores rådgivning. 
Resultatet ligger mellem 4,4 og 4,6 på en 5-punkts skala. Det 
nye værktøj er led i den løbende udvikling af vores rådgivnings-
koncept, så vores kunder til enhver tid har den bedste oplevelse  
af rådgivningsmødet. Men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi ud-
vikler løbende vores rådgivningskoncept, så kunderne kan få 
branchens bedste rådgivning hos Nordea Liv & Pension.

1 5

Rådgiverens forklaringer  
på mine spørgsmål

Rådgivningen levede op  
til mine forventninger

Rådgiverens forståelse  
for mine behov

Dialog med rådgiveren

Tilfredshed med rådgivning

Meget utilfreds Meget tilfreds

Tillid til rådgiverens  
anbefalinger

4,4

4,4

4,5

4,6

4,5

4,5

Resultaterne er baseret på svar fra 2.580 kunder i perioden 1. januar 2012 til 1. oktober 2012. 

Danmarks	bedste	pensionsplatform	udvikles	løbende
Rådgivning	med	branchens	mest	moderne	værktøj
Socialt	og	samfundsmæssigt	ansvar





Te
m

a
R

eg
ns

ka
b

Ta
l

B
eg

iv
en

he
de

r

Det betyder noget for den verden, vi lever i, om vi investerer de 
pensionsmidler, som vi forvalter, i det ene eller det andet selskab, 
og om vi har tiltro til det ene eller det andet nye projekt. Det er 
sådan, vi som pensionsselskab kan tage et socialt og samfunds-
mæssigt ansvar.

Nordea-koncernen har defineret retningslinjer for samfunds-
ansvarlige investeringer (SRI) og samfundsmæssigt ansvar 
(CSR), og vi har siden 2007 arbejdet efter FN’s principper for 
ansvarlige investeringer, UNPRI.

Det indebærer blandt andet, at Nordea inddrager FN’s Global 
Compact i sine investeringsanalyser og beslutningsprocesser. 
Global Compact er et internationalt regelsæt for samfundsan-
svarlige investeringer bygget op omkring arbejdstagerrettigheder, 
menneskerettigheder, miljølovgivning samt anti-korruption.

Screening	og	aktivt	ejerskab
For at sikre at SRI-politikken overholdes i de selskaber, som Nordea 
investerer i, er der opstillet en systematisk proces, hvor selskaberne 
to gange årligt bliver screenet af det svenske rådgivningsfirma 

Fortsættes... 

Socialt	og	samfundsmæssigt	ansvar
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Ethix, og der bliver lagt pres på dem, som ikke måtte leve op til 
kravene. Det sker bl.a. via den britiske pioner inden for aktivt 
ejerskab Hermes, hvor igennem vi i samarbejde med andre 
internationale investorer øger vores gennemslagskraft. 

Nordea tror på, at aktivt ejerskab er den bedste måde at påvirke 
selskaberne og den bedste måde at sikre kundernes afkast. 
Derfor søger vi dialogen med de virksomheder, som ikke lever 
op til de internationale normer for virksomheders ansvar for at  
få dem til at ændre adfærd. 

Vi udelukker selskaber, der groft overtræder normerne for socialt 
ansvarlige investeringer og ikke er villige til at ændre adfærd. I 
juni	2009	udelukkede	Nordea	alle	selskaber	involveret	i	udvik-
ling, fremstilling og vedligeholdelse af ulovlige våben. Og i første 
halvår 2012 besluttede Nordea at udvide eksklusionen til også 
at omfatte selskaber, som enten producerer eller udvikler atom-
våben. Som konsekvens af denne beslutning er en række inter-
nationale selskaber blevet udelukket fra alle investeringsporte-
føljer i Nordea-koncernen.

På vores hjemmeside kan man læse mere om Nordea Liv & 
Pensions arbejde med socialt og samfundsmæssigt ansvar.
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I koncernens årsrapport om samfundsansvarlige investeringer 
(på engelsk) kan man få mere at vide om arbejdet med sam-
fundsansvarlige investeringer i Nordea-koncernen og læse om 
konkrete eksempler på aktivt ejerskab.
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