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Polaris accelererer bæredygtighedsindsatsen 
 
Polaris har intensiveret arbejdet med bæredygtighed og offentliggør i dag sin første årlige 
bæredygtighedsrapport, der kortlægger indsatsen i 2020 på tværs af investeringsprocessen, 
porteføljevirksomhederne og i Polaris Management. Arbejdet fortsætter i de kommende år med 
afsæt i dialog med investorer, porteføljevirksomheder, medarbejdere og øvrige interessenter. 
 
I de senere år har Polaris og porteføljevirksomhederne oplevet et stadig skarpere fokus på 
bæredygtighed og klare forventninger fra både investorer og kunder om en struktureret og 
systematisk indsats på området. Med udviklingen af ’Polaris Sustainability Program’ har Polaris i 
2020 udvidet den overordnede ’Polaris Excellence Model’ med et bæredygtighedskoncept, der er 
obligatorisk for nye porteføljevirksomheder. Med bidrag fra Polaris sikrer modellen, at hver 
porteføljevirksomhed nu identificerer og håndterer risici og muligheder, udvikler en 
bæredygtighedsstrategi og målsætninger, fastlægger CO2-udgangspunktet, identificerer og følger 
op på relevante tiltag samt udarbejder konsistent og pålidelig rapportering i overensstemmelse med 
anerkendte standarder.  
 
”Vi har forpligtet os på at arbejde aktivt med bæredygtighed og integrere overvejelserne i alle led i 
driften af vores forretning. Det er kort og godt det rigtige at gøre, og vi er overbeviste om, at 
indsatsen skaber langsigtet værdi for vores porteføljevirksomheder og investorer. Gennem vores 
investeringer og aktive ejerskab kan vi gøre en positiv forskel i vores egen forretning og hele 
værdikæden. Ambitionen med vores rapport er at give et åbent, ærligt og dækkende overblik over, 
hvordan vi arbejder med bæredygtighed, hvor vi står i dag – og hvor vi er på vej hen,” siger Jan 
Johan Kühl, Managing Partner i Polaris. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af ’Polaris Sustainability Program’ og bæredygtighedsrapporten har 
Polaris identificeret tre primære indsatsområder med fokus på klima, ligestilling og 
arbejdsgiveransvar. Udviklingen inden for hvert af disse områder er i fokus i investeringsprocessen 
og alle porteføljevirksomheder samt i Polaris Management med målepunkter som CO2-emissioner, 
andelen af kvindelige profiler og evnen til at udvikle og fastholde talenter. Derudover er Martin 
Bang-Löwgren udnævnt til Head of Sustainability for med afsæt i 11 års erfaring fra 
investeringsteamet at udvikle arbejdet med bæredygtighed på tværs af investeringsprocessen. 
 
”Bæredygtighed har spillet en væsentlig rolle for os i årevis og udviklet sig til at påvirke alle dele af 
vores forretning. I 2020 tog vi et stort skridt på området, og vi er stolte over det, vi har opnået 
sammen med vores porteføljevirksomheder. I de kommende år vil regulering, standarder og 
ambitionsniveauer ændre sig markant inden for bæredygtighedsområdet, og vi vil spille en aktiv 
rolle i den udvikling og løbende løfte barren for vores ambitioner, indsats og rapportering. Vi er 
ydmyge over for opgaven, som vi ser frem til at løse og fortælle åbent om i de kommende år,” siger 
Martin Bang-Löwgren, Head of Sustainability i Polaris. 
 
Bæredygtighed indgår som en væsentlig beslutningsparameter, når Polaris identificerer 
investeringsmuligheder, forbereder opkøb og gennemfører due diligence-processer, under det 
efterfølgende ejerskab og i den løbende rapportering samt i forbindelse med frasalg. 
 
”Vi oplever i stigende grad, at ledelse og ejere i attraktive virksomheder med gode vækstudsigter 
har fokus på bæredygtighed og vores evne til at bidrage positivt til deres videre udvikling på 
området – og derfor skal vi selvfølgelig stille værktøjerne til rådighed og være transparente om 
vores udvikling. Systematisk arbejde med bæredygtighed er ganske enkelt blevet ’licence to 
operate’, og vores salg af Molslinjen i 2020 viste tydeligt, at målrettet arbejde med og investeringer i 
bæredygtige tiltag kan bidrage til rigtig gode resultater,” siger Jan Johan Kühl. 
 
Se Polaris Sustainability Report 2020 via https://polarisequity.dk/news/ . 
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For yderligere information: 
Jan Johan Kühl, Managing Partner, tlf. +45 23 25 32 66 
Martin Bang-Löwgren, Head of Sustainability, tlf. +45 30 52 34 95 
 
Om Polaris – The Power of Partnership  
Polaris er en nordisk investeringsvirksomhed med hovedsæde i København, som investerer i og 
stiller fleksibel kapital til rådighed for veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har 
siden 1998 rejst fem fonde med mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn og fokuserer på virksomheder 
med vækst- og udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 48 virksomheder, hertil kommer 
flere end 80 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 17 virksomheder med en 
samlet omsætning på godt 7,5 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte. Se mere på www.polarisequity.dk  
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