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BAT  arbeider mot målet om å gjøre sine direkte virksomheter karbonnøytrale innen 2030. 

 

Ulike bærekraft-vurderinger (ESG) har blitt mer populært de siste årene. Slike rangeringer 

omfatter nå noe langt mer enn bare hvor "grønt" et selskap er. Etter hvert som ESG-

spørsmål blir kjent, blir det dyrere å ikke fokusere på bærekraft i et selskaps virksomhet. 

Høyere skatter og bøter er bare et par måter dette skjer på. 

Hargreaves Lansdowns investeringseksperter har nylig sett på de mest miljømessig og 

sosialt ansvarlige selskapene i FTSE 100 og hva disse betyr for investorer. Analysen og 

rangeringen er basert på data fra en av de største leverandørene av data til 

finansmarkedet, Refinitiv. Ifølge Refinitivs kildedata har BAT en ESG-score på 90,98 (av 

100). 

”Resultatet av Hargreaves Lansdowns rating vil nok overraske ganske mange mennesker, 

men det viser bare at de som ønsker å investere med tanke på ESG, ikke nødvendigvis 

trenger å ekskludere noen type investering”, sier Christian Bjerre-Overgaard, som er 

landssjef for BAT i Norge. 

”Selskaper i mindre tradisjonelle etiske sektorer kan ha sterke ESG-referanser. De som blir 

kritisert for å ha en negativ sosial eller miljømessig innvirkning, oppfordres til å rydde opp i 

handlingene sine, og det er akkurat det vi har gjort de siste årene i BAT, sier Bjerre-

Overgaard. 

Investeringsselskapet Hargreaves Lansdown sier blant annet dette om BAT i sin ESG-

rangering: 

”BAT har arbeidet mot målet om å gjøre sine direkte virksomheter karbonnøytrale innen 

2030, ved å oppgradere fabrikkene med mer effektivt utstyr og øke bruken av fornybar 

energi. BAT har også redusert vannforbruket og avfallet ved å fokusere på resirkulering. 

Sosialt sett satte BAT opp et globalt program, som fokuserer på bærekraftig landbruk og 

bedre levebrød for de mer enn 90 000 bøndene de sysselsetter. Programmet ser ut til å 

støtte BAT’s nettverk av bønder ved å tilby opplæring og materialer for å forbedre 

produksjonen. Programmet arbeider også for å forhindre problemer som barnearbeid og 

menneskerettighetsbrudd.” 

Hverken vurderingen til Hargreaves Lansdown eller Refinitiv-dataene hevder å gi en 

offentlig rangering eller et 'etisk godkjenningsstempel', men den detaljerte metoden som 

Refinitiv bruker med et team på mer enn 150 innholdsanalytikere for å samle inn og 

behandle data, gjør denne rangeringen absolutt troverdig i følge de to selskapene.  
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”BATs høye score over hele linjen er et bevis på kvaliteten på ESG-rapporteringen og den 

underliggende tilnærmingen til ESG spørsmålene. Likevel, gitt ESGs økende betydning for 

investeringssamfunnet og Refinitivs ambisjon om å være en one-stop-shop for all 

handelsinformasjon, vil ESG-teamet i BAT samarbeide med Refinitiv for å vurdere hvor vi 

kan forbedre score i fremtidige vurderinger”, sier Bjerre-Overgaard. 
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