Samfunnsansvarsrapport 2014

Argentum tror at ansvarlig verdiskaping gir best avkastning på sikt. Gode
rutiner knyttet til arbeidet med samfunnsansvar og ESG, både i
investeringsbeslutningene og med tanke på selskapets egen miljøpåvirkning,
er en viktig del av Argentums strategi for å levere en god avkastning og bidra
til å utvikle bransjen.

ESG strategi

Investeringsvirksomhet

Argentums virksomhet

ESG strategi
Hovedpunkter i ESG arbeidet
Argentum har etiske retningslinjer som er tilgjengelig på selskapets websider, www.argentum.no. Argentum
har i flere år tatt utgangspunkt i prinsippene i UN Global Compact og UN Pri, og de etiske retningslinjene er
også basert på disse prinsippene. I 2012 ble Argentum fullverdig medlem i UN Global Compact, og den
første rapporteringen fant sted i 2013.
Selskapet har måleindikatorer knyttet til miljø og samfunnsansvar, både interne mål for egen
organisasjon og mål knyttet til investeringsvirksomheten. For investeringsprosessen er det utarbeidet egne
krav til samfunnsansvar, slik at dette er en integrert del av prosess, beslutning og oppfølging av forvalterne i
porteføljen.
Argentum arbeider målrettet med samfunnsansvar, og videreutvikling av selskapets prosesser på området.
Selskapet samarbeider med andre investorer i arbeidet med samfunnsansvar, og er medlem i Norsk forum
for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif). Argentum utarbeider også en årlig rapport om
arbeidet med samfunnsansvar som behandles i styret og er tilgjengelig på selskapets websider.

Argentums strategi knyttet til samfunnsansvar
Argentum har identifisert syv hovedpunkter som ligger til grunn for vårt arbeid knyttet til samfunnsansvar:

Godt gjennomarbeidede etiske retningslinjer som kommuniseres aktivt internt og eksternt
Integrere de etiske prinsippene i selskapets investeringsprosesser, herunder primary, secondary og ko
investeringer
Dialog med fondene Argentum investerer i om implementering av ESG i virksomheten i tillegg til
monitorering og rapportering
Engasjere oss i bransjen og bidra til økt oppmerksomhet om samfunnsansvar, for eksempel via vår
nettside
Være miljøbevisste internt i egen aktivitet og virksomhet
Bevisstgjøre vår egen organisasjon på samfunnsansvar
Rapportere årlig på vårt interne og eksternt rettede arbeid med samfunnsansvar
Argentums etiske retningslinjer revideres jevnlig. I retningslinjene heter det blant annet at:
”Argentum skal integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i
investeringsvirksomheten”[1]. I tillegg skal det årlig fremlegges rapporter om samfunnsansvar for egen
virksomhet og spesifikt for status på porteføljenivå[2].

Utover selskapets egne etiske retningslinjer, legges prinsippene i UN Global Compact og FNs prinsipper for
ansvarlige investeringer, UN Pri, til grunn for selskapets investeringsvirksomhet. UN Global Compact baserer
seg på ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. UN Pri er
knyttet til miljømessige, sosiale og ledelsesmessige forhold, deriblant at ESG skal inkluderes i
investeringsprosessen og at man skal arbeide for økt åpenhet og implementering av disse prinsippene i
bransjen.
Etter at selskapet lenge har tatt utgangspunkt i UN Global Compactprinsippene, ble Argentum et fullverdig
medlem av UN Global Compact i 2012. Den første rapporteringen ble foretatt i oktober 2013.Den siste
rapporten fra oktober 2014, er tilgjengelig på:https://www.unglobalcompact.org/COPs/active/106731
De ti kjerneprinsippene i UN Global Compact:
Menneskerettigheter
Prinsipp 1: Bedriften skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
Prinsipp 2: Bedriften skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Standarder for arbeidslivet
Prinsipp 3: Bedriften skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive
forhandlinger anerkjennes i praksis
Prinsipp 4: Bedriften skal sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes
Prinsipp 5: Bedriften skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes
Prinsipp 6: Bedriften skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
Miljø
Prinsipp 7: Bedriften skal støtte en førevartilnærming til miljøutfordringer
Prinsipp 8: Bedriften skal ta initiativ til fremme av økt miljøansvar
Prinsipp 9: Bedriften skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
Bekjempelse av korrupsjon
Prinsipp 10: Bedriften skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.
Argentum støtter disse prinsippene og legger dem til grunn for sin virksomhet. Det er viktig for Argentum som
en investor i private equityfond at forvalterne også kjenner til disse prinsippene og baserer sin virksomhet på
UN Global Compact. Argentum arbeider for dette i selskapets oppfølging av forvalterne.
I tillegg til Global Compactprinsippene, følger Argentum også den europeiske bransjeforeningen for private
equityfond (EVCA) sin standard for ansvarlige investeringer i oppfølgingen av forvalterne. Denne standarden
ble etablert i 2012, og EVCAstandarden er integrert i vår oppfølgning av forvalterne. Spørsmålene knyttet til
dette omhandler arbeidet fondene foretar i forkant av nyinvesteringer, og oppfølgingen av selskapene i
etterkant av at investeringen er gjort.
Argentum følger OECDs retningslinjer på skatteområdet, samt standardene til Global Forum og investerer kun
i jurisdiksjoner som har skatteavtaler med Norge. Argentum synliggjør informasjon om fondenes jurisdiksjon på
våre hjemmesider og i årsrapporten.
Den interne rapporteringen på samfunnsansvar er basert på relevante indikatorer fra FNs Global Reporting
Initiative (GRI), som blant annet viser vår belastning på miljøet og utviklingen disse indikatorene har hatt.

[1] Jfr punkt B1 i Argentums etiske retningslinjer.
[2] Jfr punktene A15 og B5 i retningslinjene.

Argentums investeringsvirksomhet
Argentum stiller høye krav til fondene det investeres i. I alle investeringsprosesser skal
det opplyses om vurderingene som er foretatt med tanke på samfunnsansvar og ESG.

Investeringsprossess
I forkant av en investering i et nytt fond foretas det en separat analyse av forvalterens syn, retningslinjer og
arbeidsmetode innenfor samfunnsansvar. Undersøkelsen gjennomføres ved å innhente informasjon, og
deretter diskutere med forvalterne hvordan de selv innhenter relevant informasjon før investeringer i et
porteføljeselskap foretas, samt hvordan disse spørsmålene følges opp og rapporteres underveis i
eierperioden. I 2014 var det et økt fokus på å inkludere spørsmål om samfunnsansvar i
referanseundersøkelsene som foretas av forvalterne. Argentums funn og vurderinger presenteres særskilt i
investeringsinnstillingen.
Argentum har systematisert vurderinger knyttet til samfunnsansvar slik at dette er en del av det formelle
avtaleverket ved deltagelse i nye fond. Argentum har satt opp en standardavtale i form av et sidebrev, som
alle forvaltere må slutte seg til i en eller annen form, før det kommitteres kapital til et nytt fond. I dette inngår
blant annet at forvalterne aksepterer:
At Argentums investeringsaktiviteter er basert på prinsippene i UN Global Compac
At de har mottatt Argentums etiske retningslinjer, og oppfordres av Argentum til å utvikle lignende

Å vurdere de sosiale, miljømessige og etiske konsekvensene av nåværende og planlagte investeringer
I tillegg forplikter forvalterne seg til årlig å rapportere om arbeidet knyttet til samfunnsansvar til
investeringskomiteen i fondet.
Argentum arbeider kontinuerlig med å videreutvikle sitt arbeid med samfunnsansvar, og vil fremover arbeide
for å ytterligere styrke prosessene i forkant av nyinvesteringer.
Samfunnsansvar er også en naturlig del av investeringsprosessen innenfor secondary og koinvesteringer.
Innenfor secondaryinvesteringer[1] har ikke Argentum noen innflytelse på det eksisterende avtaleverket i fond
som allerede er etablert, men det blir foretatt en konkret vurdering av alle selskapene i den underliggende
porteføljen opp mot Argentums ESGinvesteringskriterier før en investeringsbeslutning fattes. Dersom det
dreier seg om en forvalter som Argentum ikke er kjent med fra før, gjennomgås forvalterens tilnærming til
ESG, inklusive deres etiske retningslinjer, eksisterende investeringsbegrensninger og eksisterende
rapporteringsrutiner. Fremover vil Argentum fremdeles fokusere
på å presentere sine retningslinjer for forvalterne der vi investerer, og støtte opp om en eventuell
videreutvikling av forvalternes egne retningslinjer ved behov.
Innenfor koinvesteringer, hvor Argentum investerer i selskaper sammen med fond, er samfunnsansvar en del
av punktene som undersøkes spesifikt før en investeringsbeslutning fattes.
Her blir det alltid utført en overordnet vurdering av investeringsmuligheten, knyttet opp mot ESG, i forbindelse
med første interne gjennomgang. Denne er basert på UN Global Compact sine hovedområder:
Menneskerettigheter
Standarder for arbeidslivet
Miljø
Bekjempelse av korrupsjon
Argentum har videreutviklet prosessene knyttet til ESG innenfor koinvesteringer i 2014, og har blant annet
utarbeidet en intern rapport for den eksisterende porteføljen, der man blant annet ser på dagens status, samt
fokusområder fremover. Argentum vil fortsette arbeidet med å utvikle prosessene her fremover.
[1] Secondary: Når Argentum kjøper fondsandeler i annenhåndsmarkedet.

Nye kommitteringer i 2014
I løpet av 2014 kommitterte Argentum til fire nye fond i primaryporteføljen: Altor Fund IV, HitecVision VII,
Inflexion Buyout Fund IV og Sovereign Capital IV.
Samtlige av disse forvaltningsmiljøene har akseptert vårt sidebrev, og de har dermed også forpliktet seg til å
avlegge årlig rapportering på sitt arbeid knyttet til samfunnsansvar. To av forvalterne er nye i Argentums
portefølje; Inflexion og Sovereign Capital. I forkant av at Argentum investerer hos nye forvaltningsmiljøer
gjøres det et spesielt grundig arbeid; også av vurderingene knyttet til samfunnsansvar.

Generell statusrapport 2014

Argentum foretar en årlig gjennomgang av status knyttet til samfunnsansvar for fondene i porteføljen.
Dette foregår ved at Argentum ber forvalterne svare på et sett spørsmål knyttet til samfunnsansvar. I tillegg til
at dette gir oss en oversikt over status i porteføljen bidrar det til en bevisstgjøring omkring samfunnsansvar
hos fondsforvalterne. I 2014 bestod Argentums portefølje av 45 ulike forvaltningsmiljøer, som forvaltet totalt
95 fond.
Indikator

Status 2014

Status 2013

Hvor mange av våre fond følger ESG
retningslinjer for investeringer?

83 av 95 (87 %)

74 av 80 (93 %)

Hvor mange av våre fond har
tilfredsstillende ESGretningslinjer?*

70 av 95 (74 %)

61 av 80 (76 %)

Hvor mange fond leverer en rapport til
investorene om sin ESGaktivitet?

4 nykommitteringer har forpliktet seg til
dette. Tidligere har 14 nykommitteringer
forpliktet seg til dette. Ytterligere to
forvaltere er i en prosess med å utvikle
denne typen rapportering.

6 nykommitteringer har forpliktet seg til
dette. Tidligere har 8 nykommitteringer
forpliktet seg til dette. Ytterligere en
forvalter har utviklet dette i løpet av året, og
to forvaltere er i en prosess med å utvikle
denne typen rapportering

Transparens: Rapporterer forvalterne om
transaksjoner og porteføljebedrifter på
internett?

Tilfredsstillende: 39 av 45 forvaltere

Tilfredsstillende: 30 av 34 forvaltere

Kartleggingen av forvalterne i 2014 viser at majoriteten av forvalterne har formelle retningslinjer på plass
knyttet til samfunnsansvar[1]. Antallet forvaltere med ESGretningslinjer har økt, selv om andelen har blitt noe
redusert. Forvalterne som ikke har etablert dette kan hovedsakelig deles i tre:
Eldre forvaltere, der investeringsperioden har utløpt og fondene allerede er fullinvestert
FondiFondforvaltere, som ikke har egne retningslinjer knyttet til private equity
Forvaltere som er i en prosess med å utvikle dette, men foreløpig ikke har dette etablert
Ser man nærmere på punktet knyttet til tilfredsstillende retningslinjer, viser det en økning på 9 fond som har
dette. Dette skyldes både at eksisterende forvaltere har videreutviklet sitt arbeid knyttet til samfunnsansvar,
samt at nye fond i porteføljen har etablert gode retningslinjer knyttet til ESG. I takt med at de nye forvalterne
etablerer egne retningslinjer, er det trolig at andelen her vil øke.
Forvalterne arbeider kontinuerlig med å oppdatere og videreutvikle sin policy, noe som gjenspeiles i
rapporteringen vi har mottatt. 11 av våre forvaltere har utført konkrete grep for å utvikle sin ESGpolicy i
2014, samtidig som ytterligere 4 forvaltere er i en prosess med å utvikle denne. Argentum har bidratt med
innspill til flere av forvalterne i arbeidet med å videreutvikle sin ESGpolicy. Gjennom Argentums krav i
sidebrevet, har samtlige av våre nykommitteringer i primaryporteføljen forpliktet seg til å rapportere på
arbeidet knyttet til ESG i 2014.
I takt med at flertallet av forvalterne i porteføljen har utviklet sin egen ESGpolicy, som danner grunnlaget for
forvalternes investeringer, er det naturlig å se nærmere på hvordan forvalterne følger opp dette, både i
investeringsprosessen og i den videre eierskapsfasen. Argentum utvidet i 2013 sin
samfunnsansvarsrapportering til å inkludere den europeiske bransjeforeningens EVCAs nyetablerte standard
for ansvarlige investeringer. Disse spørsmålene omhandler arbeidet fondene foretar i forkant av
nyinvesteringer, og oppfølgingen av dette i etterkant av at investeringen er gjort. I fjorårets rapportering ble
dette utvidet med et spesifikt spørsmål knyttet til hvilke grep som gjøres for å hindre korrupsjon. I årets
rapportering ble det rettet et ekstra fokus på ytterligere to hovedområder:
KPIer: Argentum stilte et spørsmål knyttet til om forvalterne hadde utviklet KPIer knyttet til ESG. Både for
forvaltere og investorer er det fordelaktig at ESG er noe konkret man kan forholde seg til, noe KPIer kan
bidra til å underbygge. Siden dette er en av de store trendene i bransjen, var det viktig for Argentum å vite
statusen på arbeidet til forvalterne her.

Har ESG hatt en positiv finansiell effekt i porteføljeselskapene: Bakgrunnen for dette var at man ønsket å
fremme Argentum sitt syn om at arbeid knyttet til ESG, skal sees på som en mulighet til å øke avkastningen,
og ikke kun noe man gjør som et risikoreduserende tiltak.

SPØRSMÅLENE ARGENTUM HAR STILT FORVALTERNE ER:
1.

ESG – Environmental, social and governance
To what extent are ESG factors included in the due diligence processes when evaluating new
investments? Please list the ESG factors assessed
Are responsible investment guidelines and policies evaluated on a regular basis?
How do your portfolio companies report on ESGrelated issues? Please specify if Key Performance
Indicators (KPIs) have been developed.

2.

Environmental issues
To what extent has the potential environmental impact of the portfolio companies' business operations
been assessed?
How has any potential risk or negative impact been mitigated or resolved?

3.

Social factors
To what extent has an assessment of social factors been conducted; issues affecting the workforce,
customers, suppliers and communities, which could be applicable to the portfolio companies?
How have any negative issues been addressed and/or resolved?

4.

Corporate governance
What measures have you taken to ensure good corporate governance and sound ESG practices in the
portfolio companies?

5.

Anticorruption
Does any of your portfolio companies have operations in areas where corruption is widespread?
If so, what anticorruption measures have been taken and how are these monitored?

6.

Value creation
Has ESG related work had a positive impact on earnings in any of your portfolio companies? Please
specify.
Would you like to highlight any other positive externalities of portfolio companies on the community and
other stakeholders?

Svarene vi har mottatt tyder på at forvalterne har et tydelig forhold til ESG; både i evalueringen i forkant av
nyinvesteringer og i den generelle oppfølgingen i etterkant. Flertallet av forvalterne har integrert spørsmål
knyttet til ESG i due diligenceprosessen (fasen i forkant av investeringsbeslutningen). Generelt sett gjøres
det en grundig evaluering av dette i forkant av investeringene. Hoveddelen av fondene som ikke har inkludert
dette, er fond som allerede har fullført sin investeringsperiode, og denne evalueringen er derfor ikke relevant.
Når det gjelder arbeidet med å utvikle målbare KPIer knyttet til ESG, er det større variasjon. Noen forvaltere
har allerede etablert dette, men flertallet av forvalterne er fremdeles i en prosess med å etablere dette, eller
har ikke dette inkludert.

Ser man på svarene vi har fått knyttet til evalueringen av miljømessige faktorer, er dette ofte inkludert i den
generelle evalueringen. Her er det også vanlig at evalueringen skjer på en casebycasebasis, hvor det blir
gjennomført en environmental due diligence (ekstern analyse og rapport av miljømessige aspekter) av
eksterne rådgivere ved behov. For forvaltere som ikke har dette på agendaen, gjør gjerne
investeringsfokuset, for eksempel software, at miljømessige faktorer blir ansett som mindre relevante. De
sosiale faktorene inngår også normalt i den vanlige due diligenceprosessen, og følges opp i de individuelle
selskapene ved behov. Når det gjelder eierstyring, har forvalterne generelt gode rutiner knyttet til dette.
For arbeidet knyttet til antikorrupsjon, viser rapporteringen vi har mottatt at forvalterne med
porteføljeselskaper med operasjoner i land der korrupsjon er utbredt, har en bevissthet rundt dette og har
etablert gode rutiner og retningslinjer for å følge opp/unngå dette.
For spørsmålene knyttet til den finansielle effekten av arbeidet med ESG, viser svarene vi har mottatt at det
fremdeles er få konkrete eksempler der man kan vise til en positiv finansiell effekt knyttet til arbeidet med
ESG. Bakgrunnen for dette skyldes hovedsakelig at det er for tidlig å kunne måle effekten av arbeidet med
ESG, samtidig som det kan være vanskelig å isolere effekten av arbeidet knyttet til ESG. Argentum har
allikevel mottatt eksempler på at arbeidet med ESG har bidratt til økt omsetning og reduserte kostnader, og
flere av forvalterne melder også at de har troen på at dette vil komme tydeligere fram i fremtiden.
I likhet med i fjor har Argentum bedt forvalterne gjennomføre en evaluering av porteføljen, der vi har bedt
forvalterne svare på spørsmål knyttet til de ulike porteføljeselskapene, og om de anser at selskapene i
porteføljen har en høy, medium eller lav risiko knyttet til hovedpunktene i UN Global Compact. Argentum har
mottatt rapportering på 415 underliggende porteføljeselskaper, som tilsvarer 79,2 % av de underliggende
selskapene i porteføljen. Dette er en kraftig økning sammenlignet med fjoråret, da vi mottok rapportering fra
272 underliggende porteføljeselskaper (64,6 %). Rapporteringen er som følger:
Vi ser av rapporteringen vi har mottatt at det hovedsakelig rapporteres om en lav risiko knyttet til Global
Compactkriteriene. Spesielt for menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder vurderes risikoen å være lav,
mens det er noen flere selskaper som vurderes til medium risiko knyttet til miljø og antikorrupsjon. Siden
rapporteringen her er knyttet til risiko, skyldes dette hovedsakelig at porteføljeselskapene opererer i en
bransje eller et område med en viss risiko. På punktet knyttet til miljø, gjelder dette spesielt
produksjonsselskaper. På punktet knyttet til korrupsjon, er dette selskaper som har
operasjoner/underleverandører i land eller områder der korrupsjon er mer utbredt. Forvalterne som opererer i
områder der korrupsjon er utbredt, har etablert gode rutiner for å følge opp porteføljeselskapene med tanke
på dette.
Sammenlignet med fjoråret er den største differansen knyttet til punktet menneskerettigheter, der noen flere
selskaper vurderes til medium risiko. Dette må sees i sammenheng med at rapporteringen har økt, og at man
har fått tilbakemelding fra flere forvaltere. Mange av de større internasjonale forvalterne har også strenge
krav knyttet til ESG, og er dermed mer tilbøyelige til å rapportere en viss risiko i porteføljen. Som man kan
se av rapporteringen, har man også mottatt rapportering på et fåtall selskaper som befinner seg i
høyrisikosonen. Argentum har fulgt opp forvalterne for å få en nærmere rapportering på disse spesifikke
selskapene. Risikoen er hovedsakelig knyttet til bransje/land, og det er mer generelle årsaker som ligger til
grunn for risikovurderingen enn selskapsspesifikke årsaker.
[1] Her rapporterer vi om det ligger til grunn eksterne eller interne retningslinjer.

Rapportering av brudd

I dialogen med fondene spørres det eksplisitt om de kjenner til brudd på etiske retningslinjer og avtaleverk.
Argentum har ikke identifisert noen tilfeller av brudd på anerkjente prinsipper for ansvarlige investeringer i
2014.

Tiltak fremover
Argentum registrerer at den positive utviklingen knyttet til arbeidet med ESG i porteføljen har fortsatt i 2014.
Flertallet av forvalterne har utviklet en egen policy knyttet til dette arbeidet, og har integrert evalueringen av
ESGfaktorer i investeringsprosessene. Argentum merker også at flere av forvalterne arbeider aktivt med å
identifisere og utvikle målbare KPIer for porteføljeselskapene knyttet til ESG.
Argentum vil fremover fortsette arbeidet med å sikre at våre krav rundt ESG blir ivaretatt i avtaleverket ved
kommitteringer til nye fond, samt å følge opp eksisterende forvaltere knyttet til arbeidet med ESG i
porteføljen. Et spesielt fokusområde i 2015 vil være å videreutvikle de interne prosessene knyttet til arbeidet
med samfunnsansvar i investeringsvirksomheten.

Argentums virksomhet
Argentum skal, iht. punkt A15 i de etiske retningslinjene, årlig utarbeide en rapport om
samfunnsansvar for egen virksomhet. Denne rapporten er basert på utvalgte indikatorer
fra FNs Global Reporting Initiative (GRI). Dette er et sett av standardiserte
rapporteringsindikatorer for samfunnsansvar som har blitt akseptert som en global
standard.

GRIindikatorer
GRI består av over 80 indikatorer for økonomiske, sosiale og miljømessige resultater, med noen

kjerneindikatorer som det skal rapporteres på, med mindre disse anses som ikkevesentlige for bedriften.
GRI er et sett generelle rapporteringsindikatorer som benyttes i en rekke bransjer, der mange av indikatorene
er mest relevante for større foretak. Argentum har eksempelvis ikke produksjon eller egne bygg, men operer
som kapitalforvalter. Selskapet har derfor valgt å rapportere på et utvalg av GRIindikatorene som er
relevante for selskapet og selskapets drift.
Under følger en oversikt over de parameterne Argentum rapporterer på knyttet til GRI.
Indikator

Status 2014

Status 2013

Gjenvinning (papir og IT)

43,00 %

43,00 %

Tjenestereiser karbonekvivalenter

53,1 tonn

50,2 tonn

Tjenestereiser karbonekvivalenter  per årsverk

2,2 tonn

2,4 tonn

Sykefravær

4,26 %

3,91 %

Kvinneandel

41,67 %

43,48 %

Kompetansebygging (per ansatt)

17 timer

17 timer

Miljøindikatorer
Argentums virksomhet medfører reisevirksomhet. I 2014 medførte utslippene fra dette 53,1 tonn CO2
ekvivalenter, mens tilsvarende tall for 2013 var 50,2 tonn CO2ekvivalenter. Dette innebærer en økning på 5,7
% sammenlignet med 2013. Samtidig har antallet årsverk økt i løpet av 2014, slik at de totale utslippene pr.
ansatt sank med 0,2 tonn sammenlignet med 2013, til 2,2 tonn pr. ansatt. Dette er de laveste utslippene pr.
ansatt siden Argentum begynte å rapportere på GRIfaktorer i 2010.
Vi registrerer en liten økning i utslippene i 2014, men samtidig er dagens utslipp kraftig redusert siden 2010,
da utslippene var 70,5 tonn CO2ekvivalenter. Nedgangen skyldes hovedsakelig at selskapet har investert i
videokonferanseutstyr, som nå benyttes i stor grad til selskapets interne møter. Samtidig har den totale
økningen vært mindre enn man skulle anta på bakgrunn av antall nyansettelser. I takt med at selskapets
aktivitet øker, også utenfor Norden, vil vi forvente at dette kan komme til å stige de kommende årene.
Argentum har avtale med ekstern part om gjenbruk av utrangert IT utstyr, og stiller krav til våre
leverandørers miljøsertifisering. Argentum har også etablert miljøtiltak vedrørende papirgjenvinning og i 2012
ble 43 prosent av papirforbruket resirkulert, dette er på samme nivå som fjoråret.

Sosiale indikatorer
Argentums virksomhet talte 24 ansatte per utgangen av 2014, sammenlignet med 23 ansatte ved inngangen til
året. Antall årsverk i 2013 var 23,7, som er benyttet ved gjennomsnittsberegninger i denne rapporten.
Sykefraværet utgjorde 4,3 prosent av total arbeidstid i 2014, sammenlignet med 3,9 prosent i 2013.
Sykefraværet har økt noe de siste årene, men samtidig er dette ikke unormalt høyt, og siden Argentum er en
liten organisasjon vil enkeltfravær trekke opp tallene.
Argentum bestreber likestilling og hadde en kvinneandel på 41,7 prosent i 2014, sammenlignet med 43,5
prosent i 2013. Dette er på nivå med fjoråret. Kompetansebygging/kursing per ansatt var i gjennomsnitt 17
timer i 2014, noe som også er på samme nivå som i 2013. Argentum vil også framover ha fokus på å utvikle
de ansattes kompetanse.

Økonomiske indikatorer
Andelen av vår verdiskaping, målt ved fordelingen av selskapets inntekter i 2014, som går til vår eier er 92
prosent, sammenlignet med 95 prosent i 2013. De ansattes andel har økt fra en til to prosent, andelen som
går til det offentlige har økt fra en til to prosent, mens leverandørenes andel har økt fra tre til fire prosent.
Årsaken til endringene sammenlignet med fjoråret, er at inntektene ikke var like høye som fjoråret, og en
lavere andel av verdiskapingen tilfaller dermed selskapets eiere gjennom utbytte og verdistigning i porteføljen.

Synliggjøring
I tillegg til den årlige samfunnsansvarsrapporten, gis en oppsummering av statusen på arbeidet knyttet til
samfunnsansvar i Argentums årsrapport. Det avholdes også et årlig møte med Nærings og
Fiskeridepartementets eierskapsavdeling spesifikt knyttet opp mot samfunnsansvarsarbeidet. Argentum
leverer også en årlig rapport til UN Global Compact der man rapporterer på arbeidet knyttet til
samfunnsansvar. Argentum rapporterte for første gang i 2013, og har gjennomført sin andre rapportering i
2014. Denne rapporten er tilgjengelig på Global Compactorganisasjonen sine hjemmesider. I tillegg til
årsrapportene er også Argentum sine etiske retningslinjer og våre rapporter om samfunnsansvar, tilgjengelig
på våre websider: www.argentum.no
Argentum ønsker å samarbeide tett med norske og internasjonale investorer for å utvikle arbeidet knyttet til
samfunnsansvar i porteføljen. Dette arbeidet fortsatte i 2014, der Argentum blant annet deltok på den
europeiske venturekapitalorganisasjon (EVCA) sin Responsible Investment Summit. Argentum er også en
støttespiller for Oslo Business for Peace SummitArgentum har jevnlig dialog med investorer og forvaltere
knyttet til arbeidet med ESG, og har også bistått forvaltere i arbeidet med deres utvikling av prosesser
knyttet til samfunnsansvar. Kompetansen i organisasjonen på samfunnsansvar har også blitt styrket via
kursing.
Argentum ble medlem av nyetablerte Norsif, Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer, i 2013.
Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med
interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Argentum har vært aktive i organisasjonen siden starten, og
har også vært representert i foreningens arrangementskomite. Argentum tok initiativet til et seminar Norsif
arrangerte i samarbeid med NVCA våren 2015, knyttet spesifikt opp mot ESG og private equity. Argentum vil
også i 2015 fortsette dialogen med norske og internasjonale investorer knyttet til arbeidet med
samfunnsansvar.

