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13:00  Behovet for investeringer i Bæredygtige løsninger
 Verdensmålenes betydning for institutionelle investorer 
 v. Mogens Lykketoft

13:20 regulering: eu og danmark nu og det næste år
  G20’s anbefalinger til pensionskassers klimahåndtering 

Hvad tillader eksisterende regler? 
v. Jan Parner, vicedirektør Finanstilsynet

 Europakommissionens overvejelser om ny lovgivning i 2018 
 Q&A og gode råd til Danmarks rolle i forhandlingerne om nye regler og rammer 
 v. Stina Soewarta chef for EU-Kommissionens repræsentation i Danmark

14:20  danmark i front:  
investorernes mål og ønsker til regler og rammer

  Pensionsbranchens initiativer for verdensmålene  
Hvor langt kan man gå frivilligt? 
v. Peter Damgaard Jensen adm. Direktør PKA bestyrelsesformand Institutional Investor 
Group on Climate Change

  Impact investing: Inddragelse af positiv virkning for samfundet i 
investeringsbeslutningen 
v. Anders Kristoffersen Villum Fonden

  Fintech og blockchain: Nye tekniske muligheder for at opskalere 
bæredygtighedsinvesteringer 
v. Thomas Krogh Jensen. Direktør, Copenhagen Fintech

15.10 konklusioner og anBefalinger til danmarks forhandlinger
 Spørgsmål fra ordførere til panel 
 Spørgsmål fra salen til ordførere og panel

16:00 netværk

verdensmål 
og bæredygtige 
investeringer

En effektiv dag 
om mulighederne  
i Danmark og EU

Med støtte fra

Med FN’s verdensmål har vi fået en global plan for en 
mere bæredygtig verden, som vil være retningsgivende for 
offentlige og private investeringer frem mod 2030. 

Danmark har nogle af Europas største pensionskasser, som 
kan vise vejen med investeringer i bæredygtige koncepter. 
Også de filantropiske fonde og nye investeringskoncepter 
baseret på FinTech kan bane vejen for verdensmålene.

Danske investeringer og finansiering i globale bæredygtige 
initiativer starter med EU. Europakommissionen vil i 2018 
arbejde med kapitalmarkedsunionen og skabe nye regler 
for bæredygtighed i den finansielle sektor. 

Kom og deltag i debatten om hvor og hvordan Danmark kan 
påvirke og blive påvirket af de kommende nye regler, og 
hvordan vi mobiliserer ressourcer til at nå verdensmålene.  

Arrangeret af

ved Kirsten Brosbøl MF (S)

23. november 2017
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20. november 2017
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