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Resume 

• Den totale CO2-udledning fra investeringer er opgjort til 557 tons 

• Coop Bank tilbyder for nuværende hverken Porteføljepleje, Investeringsrådgivning eller 

Puljeinvesteringer til kunder 

• Det er udelukkende bankens egen beholdning, der indgår i denne opgørelse 

Indledning 

Forum for Bæredygtig Finans lancerede i december 2019 en række anbefalinger til, hvordan 

den finansielle sektor kan medvirke til at accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet. 

En af anbefalingerne handler om, at alle pengeinstitutter fremlægger en årlig handlingsplan for 

reduktion af CO2-aftrykket af deres investeringsprodukter senest i forbindelse med fremlæg-

gelse af deres årsrapport - første gang i forbindelse med årsrapporten for 2021.  

Konkret anbefaler Forum for Bæredygtig Finans, at pengeinstitutterne offentliggør følgende to 

mål: 

1) Totale CO2-emissioner angivet i tons CO2e. 

2) CO2-aftryk angivet i tons CO2e pr. investeret mio. kr.  

 

Nærværende handlingsplan bidrager til opfyldelse af denne anbefaling. Handlingsplanen af-

spejler, hvor pengeinstituttet står aktuelt, og måden hvorpå vi arbejder med handlingsplanen 

og opgørelsen samt hvordan den vil udvikle sig fremadrettet. 

At der nu kommer tal på CO2-udledningen fra vores investeringer, tilfører ny viden, og det 

sætter os i stand til at kunne målrette vores indsatser, f.eks. i forhold til de investerings-

produkter, vi anvender, når vi selv investerer. 

Vedrørende bankens egne investeringer, også kaldet egenbeholdningen, er CO2-udledningen 

estimeret til 1.141 tons CO2 pr. investeret mio. kr. Egenbeholdningen består udelukkende af 

danske realkreditobligationer. Denne aktivklasse har en betydeligt lavere CO2-udledning end 

aktier og virksomhedsobligationer. 

Tabel 1 

Opgjort CO2e-udledning fra bankens egen beholdning pr. 31. december 2021 for 

rapporteringsåret 2021 
 

Coop Bank A/S Markedsværdi mio. kr. Udledning (tons CO2e)* Tons CO2e pr. investeret mio. kr.** 

Realkreditobligationer 488 557 1,14 

* Totale CO2-emissioner i tons CO2-ækvivalenter (CO2e) 
**CO2-aftryk angivet i tons CO2e pr. investeret mio. kr.  
 

For en markedsværdi på 488 mio. kr., opgjort ultimo 2021, er CO2-udledningen for rappor-

teringsåret 2021 opgjort til at udgøre 1,14 tons CO2 emission pr. investeret mio. kr. 

Totalt set er CO2 emission opgjort til 557 tons.  

Aktivklasser omfattet af opgørelsen 

De omfattede investeringer i opgørelsen er baseret på et udvælgelseskriterium om, at penge-

instituttet har en direkte adgang til eller direkte mulighed for at påvirke sammensætningen af 

investeringerne. Opgørelsen omfatter derfor bankens samlede egen beholdning. 

Der er ikke dele af forretningsomfanget inden for investeringsaktiviteter, der ikke er medtaget 

i opgørelsen. 
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Datagrundlaget 

Generelt bærer datakvaliteten for udledningsdata aktuelt præg af ufuldkommenhed. 

Til brug for opgørelsen af CO2-udledningen har vi anvendt de fælles principper for måling og 

opgørelse af finansierede emissioner fra investeringer, som er udviklet af pengeinstitutternes 

brancheorganisation Finans Danmark. 

Til brug for estimeringen af CO2-udledningen fra realkreditobligationer er anvendt data fra de 

realkreditinstitutter som har offentliggjort data. I bankens tilfælde er data tilgængelig for hele 

egenbeholdningen. Udledning fra landbrug er medtaget i det omfang, at realkreditinstituttet 

har estimeret dette.   

Konkrete tiltag 

Coop Bank anser denne første opgørelse af CO2-udledning fra investeringsaktiviteter som 

værende et af flere skridt i en proces med at mindske CO2-udledning. Vi vil især anvende 

opgørelsen som udgangspunkt for det videre arbejde med at identificere muligheder for at 

reducere negativ påvirkning og forøge positiv påvirkning.  

Endelig forventer vi, at datakvaliteten for udledningsdata forbedres i det kommende år. Dette 

vil også kunne bidrage til pengeinstituttets løbende proces med at reducere CO2-udledningen 

fra investeringer. 


