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ESG

Miljø og klima (Environmental) 
Aker skal være en del av løsningen 

 § Bruke rollen vår som aktiv, 
ansvarlig eier 

 § Være en drivkraft i arbeidet med å 
redusere negativ miljøpåvirkning 
fra egen og porteføljeselskapenes 
virksomhet

 § Videreføre arbeidet med å gjøre 
norsk sokkel til et internasjonalt 
referansepunkt for sikker, lønnsom 
og mest mulig bærekraftig olje- 
og gassproduksjon til havs 

Sosiale forhold (Social) 
Aker tar ansvar for ansatte og 
samfunnet 

 § Investere i ansattes helse og 
velvære 

 § Ha en positiv innvirkning på 
samfunnet, blant annet gjennom 
initiativer som Aker Scholarship og 
Stiftelsen VI

 § Nulltoleranse for diskriminering, 
trakassering og nedverdigende 
behandling av ansatte

Eierstyring (Governance) 
Aker skal være et eksempel på god 
eierstyring og selskapsledelse

 § Eierstyring basert på anbefalinger 
fra Oslo Børs og Norsk utvalg for 
eierstyring og selskapsledelse 
(NUES)

 § Prinsipper vedtatt i styrende 
dokumenter, som Code of 
Conduct, som også utrykker 
Akers forventinger til 
porteføljeselskapenes Code of 
Conduct

 § Tillitsvalgte er representert i styret 
i Aker og porteføljeselsaper 
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Vurderingen knyttet til Environ mental, Social and 
Governance (ESG) er i dag en del av premissene for 
vår forretningsstrategi og investeringsbe slutninger. 
Samtidig er fakta at verdens energibehov vil øke når 
vi etter hvert returnerer til en mer normal hverdag. 

Spørsmålet vi stiller oss er derfor hvordan olje og 
gass blir produsert. De største utslippene fra råolje 
stammer ikke fra produksjonen, men fra utnyttelsen. 
Det er likevel viktig å produsere olje med så lave 
utslipp som mulig. Aker BP er en leder på dette 
området. CO2-utslippet per produsert fat er allerede 
blant de laveste på verdensbasis – omtrent 7 kg 
per produserte fat sammenlignet med et globalt 
gjennomsnitt på 18 kg per fat. Og vi fortsetter å 
innovere for å redusere utslippene ytterligere.

Vi har et felles ansvar for å sikre at vi reduserer 
miljøbelastningen av inves teringsaktivitetene 
våre. Fra å sikre at produksjonen på oljefeltene er 
så bære kraftig som mulig, til beslutningene vi tar 
som aksjonærer og samfunnsborgere. En fremtid 
med lavere karbonutslipp går hånd i hånd med vår 
strategi for langsik tig lønnsomhet.

Konsernsjef Øyvind Eriksen,  
Utdrag fra konsernsjefens brev i Aker ASA's årsrapport 2019
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Resultat-
orientert 

Vi setter ambisiøse 
og tydelige mål, og 
arbeider langsiktig 

og systematisk for å 
realisere våre mål og 

skape verdier 

Mulighets-
orientert

Vi fester blikket 
på løsninger og 

muligheter fremfor å 
fortapes i farer 

Dette er Aker

Aker ASA («Aker») er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap 
for å skape verdier. Som eier er Aker med å videreutvikle og styrke selskaper 
i porteføljen. Aker er en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, 
finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner. 

Våre fire kjerneverdier: 

Visjon og verdier  
Akers visjon og kjerneverdier har til hensikt å dyrke og fremme en bedriftskultur hvor menneskene som 

bygger den vil prestere og levere gode resultater på en ansvarlig måte. Visjonen vår er stolt eierskap. 
Det er to forpliktende ord som forteller hvilket inntrykk Aker strekker seg mot til inspirasjon for ansatte, 

medaksjonærer, samarbeidspartnere og andre. Som aktiv eier vil Aker arbeide for å videreutvikle veldrevne, 
operative selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og sosialt ansvarlig måte. 

Aker has siden etableringen i 1841 vært en pådriver 
for utviklingen av kunnskapsbasert industri med et 
internasjonalt nedslagsfelt. Akers eierengasjementer 
er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime 
eiendeler og marin bioteknologi. Investeringene 
består av to porteføljer: 

Industrielle investeringer er strategiske og forvaltes i 
et langsiktig perspektiv, og omfatter eierskapet i Aker 
BP, Aker Energy, Aker Solutions, Akastor, Kværner, 
Ocean Yield, Aker BioMarine og Cognite. 

Finansielle investeringer er kontanter og andre 
eiendeler.

Kunnskaps-
orientert

Vi stiller høye krav til 
kompetanse og tar 

beslutninger basert på 
innsikt, forståelse og 

erfaring 

Samarbeids-
orientert 

Vi bygger virksomheter 
og verdier i samspill 

med ansatte, partnere, 
samfunnet og våre 

omgivelser
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Aktivt eierskap 

Som et investeringsselskap er vurderinger knyttet til klima og miljø, sosiale og 
styringsmessige faktorer (også kalt ESG-faktorer – environmental, socal and 
governance), en del av rollen vår som aktiv eier. I denne rollen ønsker vi å sikre at 
porteføljeselskapene har prosesser som sikrer bærekraftig utvikling for langsiktig 
verdiskaping for våre aksjonærer. Akers porteføljeselskaper- er i sum en stor aktør 
som operatør og leverandør på norsk sokkel. Vår ambisjon er at norsk sokkel blir et 
internasjonalt referansepunkt for sikker, lønnsom og mest mulig bærekraftig olje- og 
gassproduksjon til havs.  

Vi tar en aktiv rolle i utviklingen av selskapene i 
industriporteføljen. Dette skjer i tett samarbeid med 
styret og ledelsen i det enkelte selskap. Investeringene 
følges opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert 
investeringsteam. Akers investeringspolicy er et 
rammeverk for den løpende oppfølgingen av de 
operative selskapene, blant annet årlig rapportering, 
samt en tydeliggjøring av roller og ansvar forankret i 
vår eierskapsagenda. Aker er representert i styret til 
hvert selskap. Gjennom styrerollene, tett oppfølging 
og godt samarbeid med porteføljeselskapene på både 
strategi og gjennomføring, sikrer Aker en ansvarlig og 
langsiktig utvikling. 

Hvert enkelt selskap i den industrielle porteføljen 
tar ansvar for å rapportere vesentlig og relevant 
informasjon om klimarelaterte forhold i egne 
rapporter for samfunnsansvar eller ESG. Aker bruker 

et årlig ESG-spørreskjema til å innhente informasjon 
om selskapenes håndtering av klimarelatert 
risiko og muligheter, samt andre ESG-aspekter, 
som rapportering og langsiktige og kortsiktige 
prioriteringer. 

Aker fasiliterer et ESG-Forum med nøkkelpersoner 
fra Aker og porteføljeselskaper. Formålet med 
forumet er:

 § fremme faglig diskusjon og læring på tvers av 
selskapene

 § identifisere viktige ESG-aspekter på tvers av 
gruppen

 § diskutere rapporteringsstandarder 

 § diskutere utfordringer og muligheter knyttet til 
økt fokus på ESG 

Gjennom styrerollene, tett 
oppfølging og godt samarbeid med 
porteføljeselskapene på både strategi 
og gjennomføring, sikrer Aker en 
ansvarlig og langsiktig utvikling. 

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   DETTE ER AKER
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Om denne rapporten  

I takt med økt fokus på ESG-relaterte problemstillinger, 
opplever Aker at ansatte, porteføljeselskapene, 
investorer og myndigheter i økende grad forventer 
at vi redegjør for hvordan vår forretningsvirksomhet 
skaper verdi for samfunnet. Vi ønsker denne 
utviklingen velkommen. ESG er i dag en del av 
premissene for Akers forretningsstrategi og 
investeringsbeslutninger.  

I denne rapporten redegjør vi for tilnærmingen vår 
og håndtering av ESG-relaterte temaer. Temaene som 
dekkes er de vi mener i størst grad påvirker vårt eget 
eller porteføljeselskapenes resultat og langsiktighet, 
og som danner best grunnlag for eksterne 
investeringsvurderinger og -beslutninger. 

Rapporten inneholder informasjon om vårt eget 
arbeid innenfor de tre områdene E, S og G, samt en 
redegjørelse for hvordan vi utøver rollen som aktiv 
eier for å sikre at porteføljeselskapene arbeider for 
bærekraftig utvikling på en måte som reduserer 
negativ innvirkning på klima og miljø, og som skaper 
verdi for samfunnet. Som et selskap notert på Oslo 
Børs er Aker underlagt regler for rapportering på 
samfunnsansvar. Rapporten er utarbeidet i samsvar 
med regnskapsloven §3-3C. Det vises også til 
redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse, 
tilgjengelig på vår nettside www.akerasa.com.

Aker har i 2019 engasjert en uavhengig tredjepart for 
gjennomgang av samfunnsansvarsrapportering og for å få 
en ekstern vurdering av våre mest vesentlige ESG-faktorer. 
Det handler om hvordan vi skaper verdier for alle våre ulike 
interessenter, det vil si aksjonærer og obligasjonseiere, 
analytikere, ansatte, myndighetene og samfunnet. 

I løpet av 2019 har Aker kartlagt porteføljeselskapenes 
rapporteringspraksis innenfor ESG, samt vurderinger og 
prioriteringer innen klimarelatert risiko og muligheter. 
Kartleggingen gjør at vi bedre kan sette egne ESG-
prioriteringer i vår rolle som aktiv eier. Gjennom løpende 
dialog med våre viktigste interessenter, medieanalyser 
og roadshows, har vi definert sentrale ESG-faktorer som 
vi anser som mest relevante for denne rapporten, og 
som har størst innvirkning på vår forretningsvirksomhet. 

Vi har gjort flere endringer i årets ESG-rapport 
sammenlignet med tidligere samfunnsansvarsrapporter. 
Vi har endret fokus til relevante resultatmålinger, samt 
løftet frem klimarelaterte risikoer og muligheter i større 
grad. Årets rapport følger derfor anbefalingene til 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD). Målet med endringene er å være mer 
transparent om hvordan vi håndterer ESG-faktorer og 
om hvordan vi håndterer langsiktige og kortsiktige 
klimarelaterte problemstillinger, både i vår rolle som et 
børsnotert selskap og som en aktiv eier av selskaper i 
industriporteføljen. 

Vår tilnærming til ESG 

Vesentlige ESG-aspekter

Klima og miljø
 § Begrense og tilpasse oss klimarelaterte 

endringer, risikoforhold og muligheter
 § Økt etterspørsel etter fornybar energi, 

olje og gass vil i mange år være den 
viktigste energikilden 

 § Utnytte muligheter og verdien av 
digitalisering og ny teknologi for en 
mer bærekraftig fremtid

Eierstyring
 § Ansvarlig ESG-styring og aktivt 

eierskap 

Sosiale forhold 
 § Ansattes helse og velvære
 § Samfunnsengasjement 

Hvordan vi identifiserer vesentlige ESG-aspekter

http://www.akerasa.com
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Aker støtter FNs bærekraftsmål

Aker anerkjenner og respekterer FNs 17 mål 
for bærekraftig utvikling. Vi har identifisert fire 
bærekraftsmål som vi påvirker positivt. Aker gjør en 
egenvurdering for å identifisere områdene hvor vi kan 
ha størst positiv innvirkning basert på markedsanalyse 
av World Benchmarking Alliance. 

Fremme varig, inkluderende og 
bærekraftig økonomisk vekst, full 
sysselsetting og anstendig arbeid 
for alle

 § Aker har etablert en internasjonal rammeavtale for 
Aker og porteføljeselskapene med internasjonal 
virksomhet. Samarbeidsavtalen fastsetter 
fundamentale arbeidstakerrettigheter, og referer 
til standarder vedrørende helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid 
og ansettelsesforhold. Avtalen forplikter Aker 
og de industrielle selskapene til å respektere 
og støtte grunnleggende menneskerettigheter 
og fagforeningsrettigheter i de landene 
porteføljeselskapet opererer. Prinsippene er blant 
annet definert i FNs menneskerettserklæring. 

 § Aker har sammen med tillitsvalgte og 
porteføljeselskapene et internasjonalt 
samarbeidsutvalg (Global Works Council, GWC).

 § Aker støtter Stiftelsen VI, som jobber med å sikre 
at mennesker med nedsatt funksjonsevne får de 
samme mulighetene til å prestere som de uten 
funksjonshemninger. 

Styrke gjennomføringsmidlene 
og fornye globale partnerskap for 
bærekraftig utvikling  

 § Gjennom C4IR vil Aker jobbe aktivt for å stryke det 
globale partnerskapet for bærekraftig utvikling. 
Senteret vil fokusere på partnerskap med flere 
interessenter på tvers av sektorer, deling av 
teknologi, kunnskap og kompetanse, og vil fremme 
offentlig-privat samarbeid i arbeidet for et sunnere 
verdenshav

Handle umiddelbart for å bekjempe 
klimaendringene og konsekvensene 
av dem  

 § Aker er en pådriver for at porteføljeselskapene 
jobber med å forbedre energieffektivitet og 
redusere klimagassutslipp. I rollen som aktiv eier 
jobber også Aker med å vurdere diversifisering av 
porteføljen mot mer bærekraftige og fornybare 
løsninger 

 § Aker støtter porteføljeselskapenes 
strategiendringer i 2019 hvor det er økt fokus på 
fornybare løsninger som karbonfangst, utnyttelse 
og lagring og flytende havvind 

 § Gjennom investeringen i Cognite er Akers ambisjon 
å være en pådriver for teknologiutvikling som kan 
bidra til at kapitalintensive næringer forbedrer 
effektivitet og reduserer utslipp.

Bevare og bruke hav og marine 
ressurser på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling  

 § Sammen med World Economic Forum etablerte 
Aker teknologisenteret C4IR Norway med en felles 
ambisjon om å redusere fotavtrykket til næringer 
tilknyttet havet, blant annet gjennom samarbeid på 
tvers av sektorer. 

 § Aker har sammen med porteføljeselskaper gitt 
finansielle bidrag til utviklingen av teknologi og 
løsninger for et sunnere verdenshav 

 § I rollen som aktiv eier, støtter Aker 
porteføljeselskapenes arbeid med å sikre mer 
bærekraftig virksomhet, blant annet Aker 
BioMarines arbeid mot overfiske i Antarktis 

Aker har identifisert fire prioriterte bærekraftsmål:



Miljø- og klimahensyn er premisser for vår 
forretningsstrategi og investeringsbeslutninger. 
Aker streber etter å minimere den negative 
miljøpåvirkningen både fra investeringer og egne 
aktiviteter. Samtidig ønsker vi å være en pådriver 
for samarbeid og kunnskapsbaserte løsninger for 
å fremme bærekraftig industriutvikling, spesielt for 
industrier tilknyttet havet. 

Vår tilnærming 
Akers langsiktige tilnærming til klima og miljø er 
grunnleggende i hvordan vi utøver aktivt eierskap i 
den eksisterende industriporteføljen, samt og hvordan 
vi vurderer nye forretnings- og investeringsmuligheter.

Aker tar ansvar for klima og miljø langs tre 
hovedakser:

1. Være en pådriver for å redusere negativ 
miljøpåvirkning i driften av porteføljeselskaper 

2. Øke fokuset på porteføljeselskapenes arbeid og 
løsninger for miljø- og klimautfordringer 

3. Øke bevisstheten rundt miljømessige og 
samfunnsmessige resultater og konsekvenser av 
porteføljeselskapenes virksomhet 

Klimarelatert risiko 
Klimarelaterte risikoforhold omfatter fysisk risiko, som 
ødeleggelser og skader som følge av ekstremvær 
og naturkatastrofer, samt overgangsrisiko, 
knyttet til endringer i politiske rammebetingelser, 
teknologiutvikling, og markeds- og omdømmerisiko. 
Begge risikotypene er relevante for Aker. De 
viktigste risikoforholdene er relatert til industrielle 
investeringer i aksjer i porteføljeselskapene, og ikke i 
egen forretningsvirksomhet. Selv om naturkatastrofer 
og ekstremvær sannsynligvis ikke vil påvirke på Aker 
direkte på kort sikt, er porteføljeselskapene mer 
utsatt gitt høyere aktivitet internasjonalt. 

Klimarelaterte risikoforhold er en del av Akers 
risikomatrise. Klimarelaterte risikoer er identifiseres, 
vurderes og styres som en del av vår årlige 
risikovurdering.

Les mer om klimarelaterte risikoer i vår TCFD-rapport 
på side 24 (kun tilgjengelig på engelsk). 

Miljø og klima:  
Vår tilnærming som selskap 

MILJØ OG KLIMA E
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COP 21 (Paris-avtalen) vedtok ambisiøse klimamål for å redusere den globale 
gjennomsnittstemperaturen til under to grader Celsius sammenlignet med førindustrielt nivå. COP 
21 vedtok også at mellom 2050 og 2100 skal globale menneskeskapte klimagassutslipp ikke være 
høyere enn hva som kan absorberes i naturen og gjennom karbonfangst, - lagring og -anvendelse, 
også kalt CCUS (carbon capture, utilization and storage). 

Aker og porteføljeselskaper har engasjert seg i denne innsatsen, og vi mener det er viktig at mål 
og handlingsplaner samordnes gjennom bransje- og landsforeninger. Veikartet for norsk sokkel er 
utarbeidet av Norsk Industri og Norsk Olje og Gass gjennom samarbeidsorganet KonKraft. Aker er 
representert i styret i Norsk Industri. 



Scenarioanalyse
Forretningsområdene som er relevante for Akers 
klimarelaterte scenarioanalyse er primært tilknyttet 
oljesektoren. Endringer i oljepris og prising av CO2-
utslipp har en direkte innvirkning på lønnsomheten 
til flere av våre porteføljeselskaper, inkludert Aker 
BP, Aker Energy og Aker Solutions. Vi bruker IEAs 
bærekraftscenarier i vår egen scenarioanalyse for 
å belyse implikasjoner for flere av selskapene hvor 
Aker er hovedeier. Selv om oljeprisen er preget av 
usikkerhet og markedsvisninger, illustrerer IEA-
scenariet viktige sårbarhetsmomenter for selskaper 
med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. 

Resultater 2019  
CDP, tidligere Carbon Disclosure Project, er en 
internasjonal miljøstiftelse som oppfordrer bedrifter 
til å rapportere sin klimapåvirkning, samt iverksette 
tiltak for å redusere disse. Akers CDP score for 2019 
var B-, sammenlignet med en score på D året før. 

Aker ASA utslipp, basert på CDP 2019 rapport:

MILJØ OG KLIMA E

Akers direkte virkning på klimaet er begrenset til kontor- og reiserelaterte aktiviteter for 43 ansatte. Utslippene 
er derfor svært begrenset sammenlignet med klimarelaterte forhold i investeringsaktivitetene. Utslippsmål for 
egen virksomhet har derfor ikke vært prioritert i strategien for klima og miljø. Utslipp fra Scope 1 og Scope 2 
forventes å øke på grunn av økt internasjonalt aktivitetsnivå som krever økt reiseaktivitet. Scope 2 utslipp fra egen 
kontoraktivitet forventes å holde seg stabil de neste fem årene. KPMG, som er selskapets revisor, verifiserer Akers 
klimaregnskap. Klimaregnskapet for 2019 vil bli verifisert i juni 2020 i forbindelse med CDPs årlige undersøkelse. 

Scope 1, utslipp 1 686 tonn CO2e

Scope 2, lokasjonsbasert 12 tonn CO2e

Scope 2, markedsbasert 268 tonn CO2e

Kjøp og forbruk av strøm, varme, damp eller kjøling 515 MWh

Kjøp og forbruk av lavkarbon strøm, varme, damp eller kjøling, markedsbasert 260 MWh
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B-
Akers CDP-score for 
2019 var B-
sammenliknet med D i 2018

DISCLOSURE INSIGHT ACTION



Prosjekter: 

Prosjekt: The Energy Optimizer 
Ansvar: Aker BP
Mål: Energy Optimizer har som mål å optimalisere 
energibruken og dermed redusere CO2-utslipp. 10 % 
reduksjon i energiforbruk er vurdert som oppnåelig. 
En prototype av Energy Optimizer-verktøyet skal 
testes på Skarv-feltet det kommende året.  

Prosjekt: The Emissions Optimizer 
Ansvar: Aker BP
Mål: Emission Optimizer vil tilgjengeliggjøre data 
om bruken av kjemikalier i sanntid, for å dermed 
redusere og optimalisere bruken. Forbruket reduseres 
gjennom full visualisering og datadeling, samt for å 
være mer transparent mot myndigheter og andre 
organisasjoner. Aker BP har som mål å dele sin 
metodikk og verktøy med andre felt og bransjer ved 
å utvikle en prototype «The Emissions Optimizer» på 
Ivar Aasen.

Prosjekt: Datafangst og -deling fra fiskebåter i 
Antarktis
Ansvar: Aker BioMarine 
Mål: Bedre bruk av data for å forbedre styrings- og 
planleggingsmetoder tilknyttet havet 

Teknologisenter for et sunnere hav og miljø 
I september 2019 lanserte Aker-konsernet 
og World Economic Forum (WEF) 
opprettelsen av et globalt teknologisenter 
for havet. Målet er å ta i bruk ny teknologi 
for å bevare verdenshavet og redusere 

industriens miljømessige fotavtrykk. Gjennom 
offentlig-privat samarbeid skal senteret utvikle 
løsninger for en bærekraftig og lønnsom havøkonomi. 

Det norske teknologisenteret blir en del av WEFs 
globale nettverk for den fjerde industrielle revolusjon 
(«Center for the Fourth Industrial Revolution», C4IR) 
der teknologi og digitalisering skal løse viktige 
samfunnsoppgaver. De innledende prosjektene til 
senteret vil fokusere på tre overordnede temaer: 

 § Anvende teknologi for å redusere miljøavtrykket til 
havrelaterte industrier

 § Bedre administrere tilgjengelig data om havet for å 
forbedre styring- og planleggingsmetoder

 § Anvende digitalisering og teknologi for å beskytte 
havets biologiske mangfold 
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Akers industrielle portefølje både 
påvirker og påvirkes av klimaendringer, 
og er derfor eksponert for en 
rekke risikofaktorer. Aker stiller 

krav og forventinger til hvordan Aker-eide 
selskaper håndterer klimarisiko og rapporterer 
relevant informasjon om klimarelaterte forhold. 
Porteføljeselskapene er selv ansvarlige for egne 
risikovurderinger tilpasset sin virksomhet. Hvert 
selskap tar et ansvar utover det å etterleve relevante 
internasjonale og lokale lover, og standarder, med 
sikte på å minimere egen miljøpåvirkning. Som et 
minimumskrav er porteføljeselskapene pålagt å: 

 § Gjennomføre relevante risikovurderinger og 
rapportere på vesentlige klimarelaterte spørsmål 

MILJØ OG KLIMA E

Miljø og klima: 
Vår tilnærming som aktiv eier

 § Sikre at beredskaps- og krisestyringsplaner er 
oppdatert til enhver tid 

 § Vurdere å balansere porteføljen og diversifisere 
mot bærekraftige og fornybare løsninger 

I oktober 2019, kunngjorde Aker, sammen med Aker 
Solutions, Aker BP, Aker Energy, Kværner, Aker 
BioMarine, Cognite, og Kjell Inge Røkkes privateide 
TRG og REV Ocean, at de til sammen gir 11 millioner 
dollar til tre initiativ i arbeidet for et sunnere hav. 
Seks millioner går til å støtte teknologisenteret for 
hav og miljø (C4IR), tre million går til Ocean Data 
Foundations’ nylig lanserte Ocean Data Platform, 
mens to millioner av støtten er til Plastic Revolution 
arbeid for å løse plastutfordringer. 

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   MILJØ OG KLIMA
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Ansvar for sosiale forhold: 
Vår tilnærming som selskap
Aker og de industrielle porteføljeselskapene er tuftet 
på spisskompetanse og næringer hvor Norge har 
spesielle forutsetninger og muligheter. Politikere 
og myndigheter har gjennom tidene utarbeidet 
rammevilkår som gjør at Norge ligger høyt på 
internasjonale rangeringer som et transparent 
samfunn med høy levestandard og livskvalitet. Denne 
tilretteleggingen og posisjonen gjør at blant annet 
Aker og porteføljeselskapene kan rekruttere kloke 
hoder, gode ingeniører, dyktige fagarbeidere og 
tiltrekke seg talenter. Som eier er Aker opptatt av at 
den norske samarbeidsmodellen også benyttes i den 
internasjonale delen av porteføljeselskaper. 

Vi investerer i våre ansatte 
Ambisjonen i Aker er å opprettholde et godt 
arbeidsmiljø med god trivsel, høy friskhetsgrad 
(lavt sykefravær) og kompetente og motiverte 
medarbeidere.  I tillegg til konkurransedyktige 
lønnsnivå, tilbyr vi omfattende goder til alle 
ansatte, blant annet en Aker-forsikringspakke 
med personforsikringer som dekker lovpålagt 
yrkesskadeforsikring i tillegg til fritidsulykke-, 
gruppelivs-, sykdoms-/uføre- og reiseforsikring. 

Medarbeidere beholder full lønn ved fødsel og 
adopsjon. Det gis full lønn under barns, barnepassers 
eller nære pårørende sykdom, forutsatt at det 
foreligger rett til omsorgspenger eller pleiepenger i 
henhold til folketrygdlovens bestemmelser. 

Vi investerer i helse og velvære 
I tillegg til helse- og forsikringsplaner, tilbyr Aker et 
utvidet helsetilbud gjennom Moloklinikken for sine 
ansatte. Alle har tilgang til lege, helserådgivning, 
behandlingsforsikring, årlig forebyggende 
helsekontroll og individuell oppfølging ved behov. 
Alle Aker-ansatte får også tilbud om medlemskap 
på treningssenteret Lifestyle ved Akers hovedkontor, 
samt deltakelse i trenings- og livstilsportalen Aker 
Active.

2019 nøkkeltall Aker ASA:

 § Antall ansatte: 43 
 § Andel kvinner: 44 %
 § Friskhetsgrad: 99,32 % (0,68 % sykefravær)

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   SAMFUNNSANSVAR OG SOSIALE FORHOLD
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Vi investerer i lokalsamfunnet  
Stiftelsen VI 
Stiftelsen VI ble etablert høsten 2018, og arbeider 
for at funksjonshemmede skal få like muligheter til å 
prestere som de uten funksjonshemming. 

Funksjonshemmede er en viktig samfunnsressurs. 
Virkeligheten i dag er at mange funksjonshemmede 
har nedsatt livskvalitet, dårligere helse og mer 
isolasjon enn funksjonsfriske. Funksjonshemmede har 
også mindre tilgang til ressurser for å utøve fysisk 
aktivitet og andre interesser. 

Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, finansierer 
stiftelsens grunnkapital på 25 millioner kroner, og 
dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens 
administrasjon og drift. Aker og ni porteføljeselskaper 
går inn med 10 millioner kroner hver til tiltak og 
aktiviteter for funksjonshemmede over en periode på 
fem år, totalt 100 millioner kroner.

Aker Scholarship
Aker Scholarship tildeler stipend til studenter som 
kan utgjøre en forskjell for utviklingen av næringsliv 
og samfunn. Stipendiet gis av stiftelsen «Anne Grete 
Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse 
for utdanning», finansiert med gaver fra Kjell Inge 
Røkkes private selskap TRG. Aker står for driften av 
Aker Scholarship, og konsernsjef Øyvind Eriksen er 
styreleder i stiftelsen. 

Aker Scholarship gir studenter muligheten til å få 
impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse. I 
løpet av fire år har 99 studenter fått stipend, 24 
av disse fikk tildelt stipend i 2019. Stipendier gis 
til master- og doktorgradsstudenter ved noen av 
verdens mest anerkjente universiteter. 

Stipendiet tildeles studenter fra alle fag- og 
kunnskapsområder med evner, dokumentert 
samfunnsengasjement og personlig potensial. 
En akademisk komite vurderer de akademiske 
kvalifikasjonene til kandidatene. Støtten gis for hele 
studieperioden, og vil supplere andre ordninger slik at 
stipendiaten samlet blir fullfinansiert, inkludert bo- og 
levekostnader, under oppholdet. Studentene vil dermed 
ha muligheten til å være gjeldfrie etter endt utdanning. 

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   SAMFUNNSANSVAR OG SOSIALE FORHOLD
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Aker investerer egenkapital og kunnskap i selskaper 
som gjennom ansvarlig drift leverer langsiktig, 
tilfredsstillende økonomiske resultater. Gjennom det 
aktive eierskapet tar Aker ansvar for hvordan og hvor 
resultater skaper. Aker forventer at alle selskaper har 
en åpen dialog med parter og partnere som berøres 
av hvert selskaps aktiviteter. Hvert enkelt selskap 
er ansvarlig for å videreutvikle relasjonen til sine 
interessenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Internasjonal rammeavtale
Aker tolerer ingen form for diskriminering, trakassering 
eller nedverdigende behandling av ansatte. Dette 
er også nedfelt i den internasjonale rammeavtalen 
mellom Aker og porteføljeselskaper med internasjonal 
virksomhet (Aker Solutions, Akastor, Kværner, Cognite, 
Aker Energy og Aker BioMarine) og den norske 
fagorganisasjonen Fellesforbundet, IndustriALL Global 
Union, NITO og Tekna. 

Samarbeidsavtalen fastsetter fundamentale 
arbeidstakerrettigheter, og referer til standarder 
vedrørende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
(HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelsesforhold. 
Avtalen forplikter Aker og de industrielle 
selskapene til å respektere og støtte grunnleggende 
menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter i de 
landene porteføljeselskapet opererer. Prinsippene 
er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs 
retningslinjer for multinasjonale foretak og ILOs 
erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter 
på arbeidsplassen. Aker skal sammen med 
porteføljeselskapene også bruke sin innflytelse til 
å sikre at selskapenes leverandørkjeder overholder 
prinsippene i avtalen.

Ledelsen og ansattrepresentanter for funksjonærer 
og fagarbeidere/ tillitsvalgte i porteføljeselskapet 
har ansvaret for den løpende oppfølgingen. Akers 
konsernsjef og konserntillitsvalgt, som også leder det 
internasjonale samarbeidsutvalget for tillitsvalgte, har 
en åpen og direkte dialog.

Globalt samarbeidsutvalg  
Aker har sammen med tillitsvalgte og 
porteføljeselskapene et internasjonalt 
samarbeidsutvalg (Global Works Council, 
GWC). Akers konsernsjef og toppledere i 

operative selskaper deltar aktivt i dialogen med GWC, 
og der har i 2019 vært gjennomført to formelle GWC-
konferanser. GWC samler tillitsvalgte fra Angola, 
Brasil, England, Tyskland, India, Malaysia, Norge, 
Skottland og USA. 

Aker Active
Sett fra Akers eierperspektiv er det viktigste at 
selskapene består av kompetente, motiverte 
og sunne medarbeidere i gode og profesjonelle 
arbeidsforhold. Det bidrar til å gi et flerfoldig, 
inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Aker legger 
derfor til rette for at egne medarbeidere og ansatte 
i porteføljeselskaper skal prestere i samspill med 
andre, og ta vare på egen helse. Med trenings- og 
livstilsportalen Aker Active ønsker Aker å legge 
til rette en arena hvor kunnskap, inspirasjon og 
motivasjon deles blant ansatte i Aker-eide selskaper, 
og bidrar til en sunn livstil.  

Aker Active i 2019: 

 § 90 offisielle grupper (78 i 2018) 
 § 726 uoffisielle grupper (670 i 2018) 
 § 16 195 medlemmer (15 000 i 2018) 
 § Aker Active arrangerte 14 aktiviteter i 2019 med 

deltakere fra hele gruppen 

Nøkkeltall for Aker-eide selskaper i 2019

 § Antall ansatte: 21 865 
 § Kvinneandel: 17 %
 § Friskhetsgrad: 97,37 %

Ansvar for sosiale forhold: 
Vår tilnærming som aktiv eier

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   SAMFUNNSANSVAR OG SOSIALE FORHOLD
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God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag 
for Akers verdiskaping. Akers bedriftskultur er 
tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og 
respekt for andre mennesker. Dette er grunnlaget 
for å gjøre ansvarlige investeringer. Eierstyring og 
selskapsledelse er derfor viktige tema for både styret 
og ansatte i Aker, og i utøvelse av eierstyring i de 
underliggende selskapene. Akers hovedaksjeeier, 
TRG Holding AS, er gjennom Kjell Inge Røkke sterkt 
engasjert i Aker. På samme vis er Aker tett involvert 
i oppfølgingen av selskaper som har Aker som 
hovedeier. 

God eierstyring: 
Vår tilnærming som selskap 

Styrets sammensetning og 
styringsprinsipper
Styret i Aker fastsetter de overordnede prinsippene 
for styring og kontroll i selskapet. Aker ASA er 
notert på Oslo Børs og etablert i henhold til norske 
lover. I tråd med regnskapsloven §3-3b, inneholder 
Akers årsrapport en beskrivelse av prinsippene for 
eierstyring og selskapsledelse eller refererer til hvor 
denne informasjonen er tilgjengelig. 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
(NUES) utgir den norske anbefalingen om eierstyring 
og selskapsledelse. Aker baserer sine prinsipper for 
eierstyring og selskapsledelse på NUES’ anbefaling 
og følger også Euronext og Oslo Børs’ retningslinjer 
om ESG-rapportering. 

For mer informasjon, vennligst se Akers 
årsrapport for 2019 og rapport om eierstyring og 
selskapsledelse. 

Risikovurdering 
Risikostyring er en integrert del av en Akers 
system for internkontroll. Det bidrar til å sikre og 
videreutvikle aksjonærenes investering i Aker, samt 
sikre selskapets eiendeler. 

Akers mål for risikostyring og internkontroll er å 
være forberedt på ulike risikoscenarier, snarere enn å 
eliminere risikoeksponering. Risikostyringen er i tråd 
med norske lover og forskrifter med utgangspunkt i 
NUES’ anbefalinger. 

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   GOD EIERSTYRING 
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Code of Conduct
Akers Code of Conduct og andre styrende 
dokumenter fastsetter overordnende etiske 
prinsipper på viktige områder som samfunnsmessige 
forhold, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og 
antikorrupsjon. Alle Aker-ansatte forventes å være 
kjent med innholdet i selskapets Code of Conduct og 
retningslinjer for antikorrupsjon. Ansatte fullfører en 
årlig nettbasert kursmodul for å holde seg oppdatert 
om innholdet i de styrende dokumentene. Aker påser 
også at tilsvarende styrende dokumenter innføres 
i porteføljeselskaper innenfor rammen av Akers 
styrende dokumenter på området. Styret i hvert 
porteføljeselskap vedtar egne styrende dokumenter 
tilpasset sin virksomhet og sine interessenter. 

Aker følger opp hvert porteføljeselskap for å 
sikre at de etiske retningslinjene etterleves. 
Porteføljeselskapene rapporterer årlig til Akers 
revisjonsutvalg, inkludert på hvor mange ansatte som 
har fullført nettbasert opplæring av Code of Conduct 
og om selskapenes Code of Coduct er i samsvar med 
Akers styrende dokumenter. 

Varslingskanal 
Aker har en åpen tredjeparts varslingskanal på 
selskapets hjemmeside for å melde inn mulige 
kritikkverdige forhold som brudd på HMS-
regler, trakassering, mistanke om innsidehandel, 
hvitvasking, bestikkelser og kickback-ordninger, 
eller andre brudd på etiske retningslinjer. Varslinger 
kan sendes inn anonymt overfor Aker. I 2019 mottok 
Aker tre rapporter gjennom varslerkanalen. Samtlige 
hendelser ble undersøkt uten behov for videre 
oppfølging i de aktuelle porteføljeselskapene.

Eventuelle varsler til Aker om forhold i 
porteføljeselskapene blir adressert til riktig kanal i 
det aktuelle selskapet. Akers revisjonsutvalg holdes 
orientert om håndtering av relevante saker. 
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Akers forpliktelse til god eierstyring danner 
grunnlaget for rollen vår som aktiv eier. Aker 
har forventninger til at porteføljeselskapene tar 
utgangspunkt i Akers styrende dokumenter, som 
Code of Conduct, og oppfordrer til aktivt samarbeid 
og dialog rundt vedtektene. Samtidig er samarbeid 
og den daglige dialogen i hverdagen basert på 
gjensidig respekt, åpenhet og tillit. 

Aker-modellen   
Aker har lang tradisjon for samarbeid mellom 
hovedeier, ledelse og tillitsvalgte, og en åpen dialog 
med partene i arbeidslivet. Dette omtales som 
«Aker-modellen», og denne samarbeidsmodellen 
tas inn i det internasjonale samarbeidsutvalget 
GWC. I tillegg oppfordres det til uformell dialog 
mellom selskapenes ledelse og tillitsvalgte og deres 

organisasjoner.  Norske fagforeninger har årlige 
tillitsmannskonferanser med deltakelse av Akers 
konsernsjef. Konferanser og møter med tillitsvalgte 
er arenaer for åpen dialog og diskusjon om temaer 
som strategi, utvikling, HMS, etikk, samarbeid, 
markedssituasjon, kapasitetsjusteringer og 
bemanningstilpasninger. Samarbeidet gir selskapet 
retning og gjennomføringsevne. 

De ansatte har innflytelse på beslutninger. Tillitsvalgte 
er representert i styret i Aker og porteføljeselskaper. 
Styret i Aker består av fire aksjonærvalgte 
representanter, hvorav flertallet er uavhengig av Aker 
og selskapets hovedaksjonær. I tillegg velges tre 
styremedlemmer blant ansatte i porteføljeselskapene, 
hvorav ingen representerer ledelsen. En av 
ansattrepresentantene er med i Revisjonsutvalget, 
som også følger opp compliance. 

God eierstyring: 
Vår tilnærming som aktiv eier

AKER ASA ESG-RAPPORT 2019   GOD EIERSTYRING 
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Portfolio overview 

Styrets leder: Øyvind Eriksen 
Konsernsjef: Karl Johnny Hersvik 
Akers totale eierandel: 40 % 

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap. Målt 
i oljeproduksjon er Aker BP et av de ledende 
uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. 
Selskapet hadde i 2019 en gjennomsnittlig 
dagsproduksjon på 155 600 fat oljeekvivalenter. CO2-
utslipp var i gjennomsnitt 7 kg per fat olje – mindre 
enn halvparten av verdensgjennomsnittet på 18 kg 
per fat.  

ESG-vurderinger: 
 § Aker BP vil være en pådriver for å redusere CO2-

utslipp og har som mål å være et referansepunkt 
for sikker, bærekraftig og lønnsom olje- og 
gassvirksomhet. 

 § Selskapet bruker LEAN-metoder systematisk. 
Dette bidrar også til å redusere utslipp og øke 
effektiviteten. 

 § Selskapet har effektiv måling av klimarelaterte 
risikoforhold og muligheter. Aker BP arbeider for å 
redusere utslipp av CO2 i henhold til Parisavtalen. 

 § Aker BP evaluerer klimarisikoer med markeds-, 
regulatoriske, tekniske, omdømme, fysiske og 
operative hensyn. 

 § Selskapet har en utarbeidet miljøstrategier, bl.a. for 
økt energieffektivitet og reduksjon av utslipp til luft. 

 § Aker BP ser på muligheten for å elektrifisere norsk 
sokkel sammen med andre aktører, og utforsker 
også muligheten til å direkte benytte offshore 
vindparker i installasjoner.

Rapporteringsstandard: 
Aker BP følger ISO 14001, systemstandarden for 
miljøledelse, samt ISO 50001 for systematisk 
energiledelse. Selskapet bruker en risikobasert 
analyse basert på interne og eksterne miljøfaktorer, 
og følger myndighetskrav, samt NORSOK-standarder 
utviklet av den norske petroleumsindustrien. 
Selskapet bærekraftsrapportering er i henhold til:  

 § Norsk regnskapslov 
 § Global Reporting Initiative (GRI) 

 § FNs bærekraftsmål 
 § FNs Global Compact-prinsipper
 § TCFD 
 § CDP 

Akers syn: 
 § Som største eier i Aker BP, er Aker opptatt av at 

selskapet opptrer ansvarlig i henhold til høyeste 
HMS-krav og at det bidrar til mer bærekraftig 
olje- og gassproduksjon hvor konsekvensene av 
selskapets aktiviteter er så små som mulig. 

 § Gjennom vår rolle i styret i Aker BP, kan vi påvirke 
selskapets klimastrategi, inkludert klimarelaterte 
mål og våre forventinger. Forbedringspunkter er 
innen energiledelse, øke energieffektiviteten og 
utslippsreduserende tiltak.

 § Aker støtter Aker BPs ambisiøse mål for vekst og 
en mer bærekraftig fremtid. Et slikt scenario vil 
blant annet kreve at Aker BP optimaliserer løsnin-
ger innen energieffektivitet og fjerning av avfall. 

 § Aker BP skal fortsatt være en spydspiss i digitali-
sering av olje- og gassindustrien og har som mål 
å være et referansepunkt for bruk av digitalisering 
for å øke sikkerhet og mer effektiv drift.

 § Aker BP bidrar til C4IR gjennom Energy Optimizer 
og Emissions Optimizer-prosjektene, rettet mot 
bruk av digital teknologi for å redusere utslipp og 
optimalisere bruk av kjemikalier i produksjon.

 § Selskapet er en sponsor av Ridderrennet for utø-
vere med syns- og bevegelseshemning. Selskapet 
er en VI-bedrift som arbeider for de funksjons-
hemmedes rettigheter og muligheter. Aker BP er 
også partner i C4IR Norway.

Reduserte 
CO2-utslipp

Aker BP
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Styrets leder: Øyvind Eriksen
Konsernsjef: Luis Araujo
Akers totale eierandel: 34,8 % 

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap 
som leverer teknologier, produkter og løsninger 
innenfor Subsea og Field Design, samt vedlikehold-, 
modifikasjons- og servicetjenester offshore. 
Aker Solutions har 16 000 ansatte i om lag 20 land 
verden over. 

Aker Solutions har en proaktiv tilnærming til klima- 
og miljøhensyn og beveger seg inn i markeder for 
fornybar energi og lavkarbonløsninger. Selskapet 
er opptatt av å redusere miljøpåvirkning gjennom 
sine produkter og tjenester, og arbeider for å 
være i forkant av teknologisk utvikling og møte 
kundenes behov.

ESG-vurderinger:
 § «20/25/30»-strategien sikter mot at minimum 

20 prosent av selskapets omsetning skal være 
innen fornybart i 2030, og minimum 25 prosent 
av omsetningen i 2030 fra produkter og løsninger 
som reduserer CO2-utslipp 

 § Satsingsområder: Flytende havvind, Subsea 
gasskompresjon, ubemannede plattformer og 
elektrifisering av olje- og gassfelt. 

 § Selskapet utfører en vurdering i henhold til FNs 
erklæring om menneskerettigheter og er ISO-
37000-sertifisert innen antikorrupsjon. 

 § Aker Solutions fortsetter  det gode HMS-arbeidet, 
og er i ferd med å utarbeide nøkkelindikatorer 
(KPI) innen ESG. 

Selskapet er en sponsor av Ridderrennet for utøvere 
med syns- og bevegelseshemning. Selskapet er en 
VI-bedrift som arbeider for de funksjonshemmedes 
rettigheter og muligheter. Aker Solutions er også 
partner i C4IR Norway.

Rapporteringsstandarder:
Aker Solutions rapporterer i henhold til: 

 § Norsk regnskapslov 
 § FNs bærekraftsmål 
 § TCFD
 § CDP

Akers syn: 
 § Gjennom styreposisjon og investeringer har Aker 

har vært en pådriver for Aker Solutions strategiske 
retning innenfor fornybare løsninger, blant annet 
karbonfangst og -lagring, samt flytende havvind. 

 § Akers viktigste prioritering for Aker Solutions er å 
styrke konkurranseevnen gjennom operasjonelle 
forbedringer, vinne nye kontrakter og åpne for 
partnerskap, allianser og transaksjoner som bidrar 
til vekst. 

 § Aker Solutions er godt på vei med å 
kommersialisere produkter og teknologier som 
kan redusere utslipp, bl.a. Subsea gasskompresjon, 
flytende havvind og ubemannede plattformer. 
Aker støtter dette arbeidet, samt strategien om å 
øke inntekter fra fornybart og lavkarbonløsninger, 
i henhold til «20/25/30»-strategien. 

20/25/30:
20 % av omsetningen 
fra fornybart og 25 % 
fra CO2-reduserende 
løsninger innen 2030

Aker Solutions
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Ansvarlig fiske og 
forskning for å bevare 
krillbestanden i Antarktis

Styrets leder: Ola Snøve
Konsernsjef: Matts Johansen 
Akers totale eierandel: 98 % 

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap 
som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte 
ingredienser til kosttilskudd for forbrukere og 
dyrefôr. Aker BioMarine er miljøsertifisert av Marine 
Stewardship Council (MSC), har høyeste sertifisering 
for bærekraftig fiske, samt en «A»-rating for godt 
forvaltet fiskeaktivitet av Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP). 

ESG-vurderinger:
 § Bærekraft har vært en integrert del av Aker BioMarines 

forretningsmodell siden etableringen i 2006. 

 § Selskapet har valgt ut fire bærekraftsmål: 

 - Mål 2 – Sikre effektive systemer for 
matproduksjon og øke produksjon av 
oppdrettsfisk med bruk av krillmelet Qrill Agua 
som fôrtilsetting. 

 - Mål 3 – Krillolje er en naturlig kilde til omega-3 
og hjelper til å fremme en sunn livsstil og 
styrke hjerte, hjernen og leddene. 

 - Mål 12 – Kvalitetssikring og 
forbedringsmuligheter innen 
arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og 
klimarelaterte risikoforhold og muligheter 

 - Mål 14 – Bidra gjennom ansvarlig fiske og 
forskning i Antarktis 

 § Aker BioMarines klimarelaterte risikoforhold er 
primært knyttet til utslipp som resultat av en 
hendelse eller problemer ved et av selskapets 
anlegg, tilgjengelighet av krill, isforhold og 
ekstremvær. 

 § Selskapet er en VI-bedrift som arbeider for de 
funksjonshemmedes rettigheter og muligheter. 
Aker BioMarine er også partner i C4IR Norway,

 § Selskapet arbeider med strategiske tiltak for å 
redusere fotavtrykket eller for å forbedre sosiale 
rammeverk, blant annet: 

 - Definere rammeverk og iverksette metodikk og 
mål for bærekraftig innkjøp 

 - Forbedring av avløpshåndtering ved anlegget 
i Houston 

 - Kartlegge plastforbruk gjennom hele 
verdikjeden og se på muligheter for 
gjenvinning og gjenbruk  

Rapporteringsstandard:
 § GRI (core level guidelines) 

 § Norsk regnskapslov 

 § Aker BioMarine startet et rapporteringsprosjekt 
i november 2019 hvor selskapet blant 
annet vurderer relevante standarder i 
bærekraftsrapportering 

Akers syn: 
 § Aker som eier er en pådriver for at Aker BioMarine 

skal være ledende på bærekraftig fangst med 
lavest mulig karbonavtrykk. 

 § Aker støtter Aker BioMarines arbeid med å 
vurdere tiltak og konseptvalg for å redusere 
karbonutslipp etter større investeringer som 
fiskefartøyet Antarctic Endurance i 2019. 

 § Akers hovedagenda er fokus på operasjonelle 
forbedringer og sikre et lavere fotavtrykk for nye 
investeringer. 

Aker BioMarine
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Styrets leder: Frank O. Reite 
Konsernsjef: Lars Solbakken  
Akers totale eierandel: 61,7 %

Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter 
som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og 
utbyttekapasitet. 

ESG-vurderinger:
 § Ocean Yield har en av de mest effektive flåtene på 

markedet med en gjennomsnittsalder på 3,8 år. 
Selskapet vil fortsette å investere i moderne skip 
med teknologi og miljøvennlig design som bidrar 
til reduserte utslipp. 

 § Basert på spesifikasjoner, anslås det at Ocean 
Yields skip har omtrent 9 prosent lavere forbruk 
av drivstoff en det globale gjennomsnittet for en 
tilsvarene flåte. 

 § Selskapet følger Poseidon Prinsippene for nye 
bareboat-kontrakter, hvor motparten pålegges å 
rapportere til Ocean Yield. 

 § Ocean Yields mest vesentlige risikoer er knyttet 
til teknologiutvikling og potensielle nye krav til 
reguleringer og reduserte utslipp. 

Selskapet er en VI-bedrift som arbeider for de 
funksjonshemmedes rettigheter og muligheter.

Rapporteringsstandard: 
 § Norsk regnskapslov 

 § Selskapet har en pågående prosess for å vurdere 
relevante rapporteringsstandarder   

Akers syn: 
 § Aker er representert i styret til Ocean Yield og 

støtter strategien om å investere i moderne skip 
med ny teknologi. 

 § Selskapet har per dags dato tre gassdrevne skip. 
Aker støtter ambisjonen om å fortsette å investere 
i skip som reduserer klimagassutslipp, blant annet 
LNG-drevne skip. 

 § Selskapet har konkrete og målbare ambisjoner 
om å redusere klimaavtrykket for skipene i 
porteføljen. Aker støtter selskapets arbeid med å 
implementere dokumentasjonskrav til nye kunder 
på bareboat-kontrakter for å få bedre oversikt 
over klimarelaterte forhold. 

Skip med lavt 
drivstofforbruk

Ocean Yield
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Chairman: Kristian Røkke
CEO: Karl Erik Kjelstad 
Aker’s ownership interest: 36,7 % 

Akastor er et investeringsselskap som opererer innen 
oljeservice med en portefølje av industrielle selskaper 
og finansielle investeringer. MHWirth og AKOFS 
Offshore er de to viktigste selskapene i porteføljen. 
Akastor har et fleksibelt mandat for utøvelse av aktivt 
eierskap og arbeider med å frigjøre verdipotensialet i 
sin portefølje.

Akastor jobber for at porteføljeselskapene har 
strategier for å redusere negative innvirkning på miljø 
og klima. Samtlige av Akastors porteføljeselskaper 
jobber for ha gode HMS-tiltak, beskytte menneske- 
og arbeidsrettigheter og sikre god trivsel blant 
ansatte. Akastor har en internasjonal portefølje. 
Målet er at selskapenes verdiskaping også skaper 
samfunnsmessigverdi lokalt hvor selskapene opererer. 

ESG-vurderinger:
 § Akastors porteføljeselskaper har ESG-risikoer som 

en del av sine årlige risikovurderinger. Selskapet 
vil i 2020 innhente samtlige porteføljeselskapers 
vurderinger av klimarelaterte risikoer og 
muligheter.

 § Akastors mest vesentlige klimarelaterte risikoer er 
knyttet til ekstremvær som kan påvirke driften av 
porteføljeselskapene. Nye politiske forskrifter som 
følge av klimaendringer kan også påvirke omganger 
av investeringer i olje- og gassrelaterte næringer 
og ha en indirekte påvirkning på selskapet. 

 § Akastors største porteføljeselskap, MHWirth, 
har klimarelaterte risikoer som en del av sin 
risikovurdering i 2019. MHWirth vurderer også 
en rekke muligheter, som flere digitaliserte 
boreoperasjoner og automatisering. 

Rapporteringsstandard:
 § Akastors samfunnsansvarsrapport bygger på GRI-

prinsippene, FNs Global Compact og Oslo Børs’ 
veiledning for samfunnsansvarsrapportering.

 § Selskapet vurderer å rapportere i henhold til 
TCFD-anbefalingene fra og med 2020

Akers syn:
Aker støtter Akastors arbeid for å sikre at porteføljes-
elskapene arbeider for å redusere sin negative 
miljøpåvirkning. Selskapet ser på hvordan det kan øke 
inntektene fra ikke-fossile produkter, og Aker vil støtte 
Akastor i å videreutvikle MHWirths “grønnere boring”.

Akastor
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Styrets leder: Karl Johnny Hersvik 
Konsernsjef: Svein Jakob Liknes 
Akers totale eierandel: 49 %

Aker Energy eier 50 prosent av oljefeltet Deepwater 
Tano Cape Three Points i Ghana.  

Gitt den historiske oljepriskollapsen, som følge av 
korona-situasjonen og priskrigen mellom Saudi-Arabia 
og Russland, besluttet selskapet i slutten av mars 
2020 å utsette Pecan-prosjektet på ubestemt tid. 
Selskapet har hatt en ambisjon om å være i produksjon 
37 måneder etter at prosjektet sanksjoneres. Under 
dagens restriksjoner på reise og transport, og gitt 
dagens usikre markedssituasjon, anser ikke selskapet 
denne tidsplanen som mulig. Fokus fremover vil 

være på forbedringspotensialet, blant annet for den 
tekniske løsningen. Det er også naturlig å vurdere 
transaksjonsmuligheter i den videre utviklingen av 
Aker Energy. 

Aker Energy har en konstruktiv dialog med 
myndighetene i Ghana, og har en felles forståelse for 
de utfordringene som må håndteres. Som følge av 
det strategiske valget om utsette en utbygging av 
Pecan på ubestemt tid, vil Aker Energys organisasjon 
bli redusert til kun å bestå av et mindre kjerneteam.

Rapporteringsstandard: 
 § Norsk regnskapslov 
 § IFC Performance Standard

Aker Energy 
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Styrets leder: Øyvind Eriksen 
Konsernsjef: John Markus Lervik 
Akers totale eierandel: 64 %

Cognite er et industrielt softwareselskap som 
muliggjør digital transformasjon av selskaper i 
olje- og gassindustrien og andre kapitalintensive 
næringer. Cognites kjerneprodukt Cognite Data 
Fusion leverer innsamling og deling av data som kan 
drive industrielle applikasjoner for å blant annet økt 
sikkerhet, effektivitet og omsetning. 

ESG-vurderinger: 
 § Cognite er et softwareselskap og har begrensede 

karbonutslipp utover vanlig kontordrift. 

 § Selskapet ser store muligheter i å utvikle 
og distribuere teknologi som bidrar til at 
kapitalintensive næringer opererer på en mer 

sikker måte og med lavere klimafotavtrykk, 
inkludert reduserte karbonutslipp. 

 § Cognites teknologi bidrar også til at 
kapitalintensive næringer kan bruke data i 
beslutningsprosesser knyttet til klimarelaterte 
problemstillinger og HMS. 

 § Cognites primære risikoeksponering er knyttet til 
cybersikkerhet. 

 § Selskapet er en VI-bedrift som arbeider for de 
funksjonshemmedes rettigheter og muligheter. 
Cognite er også partner i C4IR Norway, 

Akers syn:
Cognite Data Fusion (CDF) har stort potensial for å 
være en pådriver for mer bærekraftige løsninger i 
kapitalintensive næringer. Aker støtter Cognites arbeid 
med ytterligere å kommersialisere Cognite Data Fusion. 

Styrets leder: Leif-Arne Langøy
Konsernsjef: Karl-Petter Løken 
Akers totale eierandel: 28,7 %

Kværner er en spesialisert leverandør 
av ingeniørtjenester, anskaffelser og 
fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gass, samt 
fornybarindustrien. 

ESG-vurderinger: 
 § Økt etterspørsel etter investeringer i fornybare 

løsninger er en mulighet for Kværner, som 
er godt posisjonert med lavkarbon- og 
nullutslippsløsninger, blant annet innen 
karbonfangst og lagring og havvind. Disse 
segmentene kan bli viktige for selskapet fremover. 

 § Kværners mest vesentlige klimerelaterte 
risikoer er knyttet til politiske rammeverk som 
kan begrense eller bety kutt i forventede nye 
prosjekter, spesielt innen offshore feltutbygging. 
Ekstremvær eller mer hyppig og kraftig regnvær 
og vind kan også ha en begrenset innvirkning på 
selskapets aktiviteter. 

 § Selskapet er en sponsor av Ridderrennet for 
utøvere med syns- og bevegelseshemning. 
Selskapet er en VI-bedrift som arbeider for de 
funksjonshemmedes rettigheter og muligheter. 
Kværner er også partner i C4IR Norway,

Rapporteringsstandarder:
 § Norsk regnskapslov 
 § Kværner har planer om å rapportere i henhold til 

TCFD-anbefalinger og vil gradvis implementere 
TCFD-rapportering det kommende året. 

Akers syn:  
 § Aker støtter Kværners arbeid med å posisjonere 

seg i en lavkarbonfremtid. Selskapet har i dag 
en ledende rolle innen havvindsløsninger, som 
bygger på flere tiår med erfaring fra offshore olje- 
og gassprosjekter. 

 § Aker er positiv til selskapets strategiendring 
i 2019, hvor ambisjonen er å utvide den 
delen av virksomheten som kan vesentlig 
bidra til industrialisering av løsninger og 
redusering av kostnader knyttet til fremtidige 
havvindsprosjekter. 

Cognite

Kværner
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Governance

1 Describe the 
board’s oversight 
of climate- 
related risks and 
opportunities.

The Board reviews risks regularly, including climate-related risk. Climate-related risk factors (physical and transition 
risks) are included in the corporate risk matrix, which is reviewed annually.

Aker is currently developing a more active strategy for board oversight regarding climate-related issues in the 
investment portfolio, including relevant risk assessments in respective portfolio companies. This comprises 
integrating climate factors more systematically into investment policies and more active monitoring of progress from 
the boards in the portfolio companies, as well as the Board of Aker. 

The risk process is described in the annual Corporate Governance Report, and comments to the company’s risk 
exposure is included in a separate section within the quarterly reports.

2 Describe 
management’s role 
in assessing and 
managing climate- 
related risks and 
opportunities.

The management of Aker ensures that the corporate risk matrix captures relevant risks. To achieve timely reporting 
on key issues, management calibrates the matrix on a regular basis and evaluates how portfolio companies are likely 
to perform in the short, medium and long term. 

The management team of Aker also takes a role in supporting portfolio companies towards more climate resilient 
products strategies. This includes:
 § Aker’s chief economist produces forecasts of energy markets and regulatory changes and shares this with Aker’s 

portfolio companies to better inform their individual risk and opportunity assessments
 § Taking an active role in cross-sector, industry-wide collaboration through the Centre for the Fourth Industrial 

Revolution (C4IR) in Norway, a technology centre for the ocean and environment launched together with the 
World Economic Forum and eight of Aker’s portfolio companies. The centre is dedicated to harnessing advances 
of technology to preserve the world ocean and improve the environmental footprint of ocean industries through 
cross-sector partnering and public-private partnerships. 

 § Aker supports strategy shifts and efforts that reduce emissions in portfolio companies, e.g. Aker BioMarine using 
UN SDGs to guide its strategy; Aker Solutions announcing its new 20/25/30 strategy in 2019 whereby 20 percent 
of its revenues will be from Renewables and 25 percent from Carbon Capture and Storage by 2035; and Kvaerner 
establishing new focus areas to expand operations in renewable industries and floating production units.

Governance

Strategy

Risk  
Management

Metrics and 
Targets

Core elements
Governance
The organization's governance around 
climate-related risks and opportunities

Strategy
The actual and potential impacts of 
climate-related risks and opportunities 
on the organization's businesses, 
strategy and financial planning

Risk Management
The process used by the organization 
to identify, assess, and manage climate-
related risks

Metrics and Targets
The metrics and targets used to assess 
and manage relevant climate-related 
risks and opportunities

Strategy

3 Describe the 
climate-related 
risks and 
opportunities the 
organization has 
identified over the 
short, medium, 
and long term.

RISKS:
Climate-related regulations: Aker’s oil and gas exposure, representing a significant amount of Aker’s NAV, is considered a top 
risk. Primary risks relate to carbon tax, energy efficiency requirements or emission caps that will impact the value of investments 
in companies producing oil or providing oil services, i.e. Aker BP, Aker Energy, Akastor, Aker Solutions and Kvaerner.

Reallocation of capital away from oil and gas: increased focus on green investments may impact investors’ and banks’ 
appetite for funding projects and companies within the fossil fuel industries to which Aker is significantly exposed. 

Transition to low-emission technolgies: The maritime industries are experiencing increased energy efficiency requirements 
and emission regulations, which could impact the profitability of the current fleet and incur costs of renewing to lower 
emission vessels. This may impact Aker's investments in the portfolio companies Aker Biomarine and Ocean Yield.

Climate changes in the oceans: Aker Biomarine harvests krill in the Antarctica - increasing sea temperatures and 
acidification of the oceans may negatively impact yields and profitability of the company.

OPPORTUNITIES: 
Demand for climate technologies: Aker invests in companies that develop and employ climate solution technologies, 
including carbon capture and storage and offshore renewable energy production (Aker Solutions, Kvaerner).  

Demand for low-emission solutions: Aker invests in companies that develop  solutions that help to reduce customers' 
emissions. This includes technologies that  increase the extractability of deep water reservoirs (Aker Solutions) and 
data solutions for energy efficiency (Cognite). With increasing costs of CO2 emissions, Aker expects greater ROI from 
these types of investments.

Denne rapporten er kun tilgjengelig på engelsk
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Strategy (cont.)

4 Describe the impact of climate-
related risks and opportunities 
on the organization’s 
businesses, strategy, and 
financial planning

Given that Aker’s investments both impact climate change, and are impacted by climate change, Aker 
developed a more active approach to managing climate-related issues in its investment portfolio in 2018. The 
company is considering implementing a sustainable investment policy.  The macro and financial analyses 
conducted by Aker’s Chief Economist informs the investment and ownership strategies of Aker, and are also 
communicated regularly to the portfolio companies.  

5 Describe the resilience of the 
organization’s strategy, taking 
into consideration different 
climate-related scenarios, 
including a 2°C or lower scenario.

Aker has not published calculations on how different climate scenarios will impact the strategy. However, 
Aker is regularly reviewing the resilience of the investment strategy in terms of diversification potential. 
Investments in R&D as well as M&A are part of this process. Some of the more exposed portfolio 
companies, including Aker BP, Kværner and Aker Solutions, have also undertaken a scenario-analysis 
based on IEA’s World Energy Outlook.

Risk management

6 Describe the organization’s 
processes for identifying and 
assessing climate-related risks.

Aker reviews its risk matrix annually through a process involving the major function within the 
organisation, such as the investment team, treasury, security, legal/compliance, communications/CR/
sustainability and Investor Relations. This process safeguards a risk matrix tailored for the Board’s 
monitoring. The risk matrix includes climate related risks.

7 Describe the organization’s 
processes for managing 
climate-related risks

mechanism for oversight and active management of the industrial investments are through the 
board of the companies in which Aker invests. Aker is represented in all the boards of its industrial 
investments, while it is the individual company's duty to oversee and report all material risks and 
opportunities to Aker.  Aker expects its portfolio companies to identify and manage climate-related 
risks as part of their core business procedures. It is important to underline that Aker may not impose 
any decisions on its portfolio companies, however, Aker is deeply involved in nominating board 
members, and expects that portfolio companies as a minimum:
 § Include relevant risk assessments in respective portfolio companies.
 § Ensure that crisis management plans are updated.
 § Take a clear stance on sustainability and environmental issues
 § Consider rebalancing the portfolio in relation to oil exposure.

8 Describe how processes for 
identifying, assessing, and 
managing climate-related risks are 
integrated into the organization’s 
overall risk management

Climate related risks are part of the corporate risk matrix (physical and transition risks). Identified risks 
are registered in a risk matrix that currently contains 43 active risks. The magnitude of each risk is 
measured by the product of its probability and consequence – where the consequence is measured as 
the potential effect on Aker’s Net Asset Value (NAV).

Metrics and targets

9 Disclose the metrics used by 
the organization to assess 
climate-related risks and 
opportunities in line with its 
strategy and risk management 
process.

In 2019, Aker assessed which climate-related metrics may be relevant for management purposes, i.e. 
related to diversification and M&A. The company will consider making these public in 2020.

10 Disclose Scope 1, Scope 2, 
and, if appropriate, Scope 
3 greenhouse gas (GHG) 
emissions, and the related risks.

The emissions from the legal entity Aker ASA are as follows, as reported to CDP for the 2019 report:
 § Scope 1: 1,686 metric tons CO2
 § Scope 2 (location based): 12 metric tons CO2
 § Scope 2 (market based): 268 metric tons CO2
 § Scope 3: 538 metric tons CO2

11 Describe the targets used by 
the organization to manage 
climate-related risks and 
opportunities and performance 
against targets.

As described in point 9, Aker has assessed relevant targets to manage climate-related risks. This will 
be further developed in 2020, and performance associated with the chosen target may be published 
going forward.
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AKER ASA

Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway

Post: P.O Box 243, NO-1326 Lysaker, Norway

Telephone: +47 24 13 00 00

E-mail: contact@akerasa.com

www.akerasa.com
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