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Investorer er villige til 
at betale en højere pris 
for grønne selskaber

Investorer belønner 
virksomheder med 
lave CO2-udled-
ninger med højere 
aktiepriser

Virksomheder med 
lave CO2-udledninger 
har højere aktiepriser, 
fordi de opfattes som 
mindre risikable. Det er 
dog uklart, om investo-
rers prisfastsættelse af 
CO2-risici afspejler den 
faktiske risiko ved en 
grøn omstilling.
 
 

Læs mere

Billigere finansiering 
øger virksomheder-
nes incitament til 
at foretage en grøn 
omstilling

En virksomhed kan 
sænke sine finansie-
ringsomkostninger  
med omtrent 3 pct.  
ved at reducere sine 
CO2-udledninger med  
1 pct. Besparelsen er 
relativ beskeden, men 
giver dog et øget inci-
tament til at foretage 
grønne investeringer. 
 

Læs mere

Klarhed om en 
CO2-afgift vil øge 
incitamenterne  
yderligere 

Nationalbanken støtter 
op om klare ramme-
vilkår med høj sikker-
hed om tidspunkt og 
størrelse af en frem-
tidig CO2-afgift. Det vil 
understøtte virksom-
hedernes incitament til 
at foretage en rettidig 
grøn omstilling.
 
 

Læs mere
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OM DENNE ANALYSE 

Udsigten til en kommende CO2e- 
afgift medfører en øget usikkerhed 
omkring en virksomheds fremtidige 
indtjening og dermed dens værdi. 
Det betyder, at investorer er villige 
til at betale en højere pris for et 
selskab med lave CO2e-udledninger 
i forhold et tilsvarende selskab med 
højere udledninger. 

Virksomheder med lave udled  ninger 
kan finansiere sig billigere end virk-
somheder med højere udledninger. 
Billig finansiering giver virksom
hederne incitament til at foretage    
en grøn omstilling.

CO2-indhold i atmosfæren  
800.000 f.v.t. til 2019 e.v.t.

Figuren angiver antallet af CO2-molekyler 
pr. million molekyler tør luft.
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Klimaforandringer

Klimaforandringer påvirker samfundet allerede i dag og 
vil få yderligere konsekvenser i fremtiden. En succesfuld 
grøn omstilling forudsætter en historisk indsats i både 
Danmark og udlandet.

Klimaforandringerne og omstillingen til en mere grøn 
økonomi vil bl.a. påvirke virksomheders indtjening og 
den økonomiske aktivitet. Det kan udfordre målsæt- 
ningerne om stabile priser og finansiel stabilitet i 
Danmark, som det er Nationalbankens formål at sikre. 
Det er derfor vigtigt, at banken øger sin viden om, 
hvordan og hvor meget klima  udfordringerne vil 
påvirke forskellige dele af økonomien.

På den baggrund sætter Nationalbanken fokus  
på klimaudfordringerne i en serie af udgivelser.

Højeste CO2-indhold inden år 1900 Højeste CO2-indhold inden år 1950 Højeste CO2-indhold inden år 2000

Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration (til år 1957) og 
 National Aeronautics and Space Administration (fra år 1958).
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Fremskrivninger af den globale drivhusgasudledning 
viser, at verden er langt fra at indfri målet om klima-
neutralitet i 2050, der blev vedtaget i forbindelse med 
Parisaftalen i 2015.1 Det skyldes bl.a., at virksomhe-
der verden over ikke fuldt ud betaler for de globale 
omkostninger ved udledning af drivhusgasser og de 
deraf relaterede klimaforandringer. De nuværende 
økonomiske incitamenter er dermed utilstrækkelige til 
at sikre en omstilling i overensstemmelse med Parisaf-
talen. Yderligere politiske tiltag, fx en global afgift på 
udledning af drivhusgasser, kan således være nødven-
dige. Den Internationale Valutafond, IMF, har anbefa-
let, at der indføres en global CO2e-afgift2 på 75 dollar 
pr. udledt ton CO2e i 2030. Ifølge IMF vil det kunne be-
grænse den langsigtede globale temperaturstigning 
til 2°C.3 En CO2e-afgift er den mest omkostningseffek-
tive måde at opnå målsætningen om klimaneutralitet.4 
En konkret og troværdig annoncering af den fremtidi-
ge CO2e-afgift øger de private incitamenter til grønne 
investeringer. Samtidig vil det mindske usikkerheden 
vedrørende omstillingen og dermed understøtte pris-
fastsættelsen af klimarelaterede risici på de finansielle 
markeder.

I 2020 udledte de virksomheder, der betragtes i 
analysen, samlet 1,8 mia. ton CO2e, svarende til 3 
ton pr. tjente mio. euro. Hvis IMF’s forslag om en 
global CO2e-afgift bliver implementeret, står disse 
virksomheder til at betale omtrent 120 mia. euro 
i CO2e-afgift, svarende til omtrent 20 pct. af deres 
samlede overskud. En global CO2e-afgift vil derfor 
have vidtgående konsekvenser for virksomheders 
fremtidige indtjening, hvis de ikke nedbringer deres 
udledninger, inden en eventuel afgift implemente-
res. 

Udsigten til en fremtidig CO2e-afgift medfører en 
øget usikkerhed omkring en virksomheds fremtidi-
ge indtjening og dermed dens værdi. Det kan være 

1 Den internationale indsats for at reducere udledningen af drivhus-
gasser er forankret i Paris-aftalen fra 2015. Aftalen har til formål at 
begrænse den langsigtede globale temperaturstigning til under 1,5-
2°C i for hold til det førindustrielle niveau. Opfyldelse af 1,5°C-målsæt-
ningen forudsætter, at den globale nettoudledning af CO2e stopper 
senest i 2050.

2 CO2e-udledninger angiver CO2-ækvivalenter, dvs. inkl. udledning af 
andre drivhusgasser end CO2, der også leder til klimaforandringer. 

3 IMF, Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change, Oktober 2019.

4 Marcus Mølbak Ingholt, Lasse Jygert og Anne Brolev Marcussen, 
Klimaforandringer og centralbankers rolle, Danmarks Nationalbank 
Analyse, nr. 19, juli 2021.

usikkerheder omkring tidspunktet for implemente-
ring af afgiften, omfanget af afgiften og virksomhe-
dens evne til at omstille sig, inden afgiften imple-
menteres. En virksomheds evne til at omstille sig vil 
bl.a. afhænge af de teknologiske begrænsninger, og 
hvorvidt selskabet har råd til at foretage de nødven-
dige investeringer. Jo større CO2e-udledninger en 
virksomhed har i dag, jo større formodes disse risici 
at være. Det burde alt andet lige medføre en lavere 
aktiepris som følge af større risici forbundet med 
virksomhedens fremtidige indtjening. 

I denne analyse undersøges det, om investorer er 
villige til at betale en højere pris for et selskab med 
lave CO2e-udledninger i forhold til et. tilsvarende 
selskab med højere udledninger. Analysen er base-
ret på alle ikke-finansielle selskaber indeholdt i det 
ledende europæiske aktieindeks, Eurostoxx 600. 
Analysen viser, at virksomheder med lavere udled-
ninger alt andet lige har en højere aktiepris som 
følge af lavere risici til fremtidig indtjening end sam-
menlignelige virksomheder med højere udledninger. 
Det vurderes, at hvis en gennemsnitlig virksomhed 
reducerer sine CO2e-udledninger med én pct., så 
øges værdien af virksomhedens aktier med omtrent 
6 pct. Effekten er ikke lineær i CO2e-reduktionen og 
er mindre ved større reduktioner. Reduktionen giver 
ikke desto mindre en klar retning for ændringen i 
aktieprisen ved en reduktion i emissionerne. Der er 
dog stor forskel på, hvordan CO2e-risici prisfastsæt-
tes på tværs af brancher.

Tidligere studier finder, at selskaber med højere 
CO2e-udledninger har lavere aktiepriser end sam-
menlignelige selskaber med lave CO2e-udledninger, 
se Bolton og Kacperczyk (2020) og (2021).5 Denne 
analyse laver dog den fundamentale udvidelse at 
undersøge, om den bagvedliggende årsag skyldes 
højere risici. Analysen finder, at selskaber med høje 

5 Patric Bolton og Marcin Kacperczyk, Carbon Premium around the 
World, CEPR Discussion Paper Series, May 2020. Patric Bolton og 
Marcin Kacperczyk, Do investors care about carbon risk, Journal of 
Financial Economics, Volume 142, November 2021.
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CO2e-udledninger har større aktierisikopræmier end 
tilsvarende selskaber med lavere CO2e-udledninger, 
hvilket er drivkraften bag de lavere aktiepriser. 

Analysens resultat betyder, at virksomheder med 
lave udledninger kan finansiere sig billigere end 
virksomheder med højere udledninger. Ved at 
investere i en grøn omstilling nu kan en virksomhed 
altså få lavere finansieringsomkostninger fremadret-
tet. Selvom besparelsen er beskeden sammenlignet 
med den samlede finansieringsomkostning, øger 
den ikke desto mindre incitamentet til at foretage 
grønne investeringer, omend der ikke tages højde 
for ændringer i kapitalstruktur. Det vurderes, at en 
gennemsnitlig virksomhed kan reducere sine årlige 
finansieringsomkostninger med lidt under 3 pct. ved 
at mindske sine CO2e-udledninger med 1 pct. Det er 
dog vigtigt, at kompensationen for risici fortsat står 
mål med de faktiske risici. De seneste år er villig-
heden til at foretage grønne investeringer steget 
betydeligt. Den høje efterspørgsel kan have medført 
lavere afkastkrav på grønne aktier, selvom risikoen er 
forblevet uændret. 

Aktiemarkedets prisfastsættelse af CO2e-risici er ikke 
nødvendigvis i overensstemmelse med de faktiske 
risici. Det kan skyldes flere forhold, herunder lav 
gennemsigtighed omkring, hvor udsatte forretnings-
modeller er overfor en grøn omstilling. Derudover 
kan investorer også have en anden opfattelse af 
den politiske vilje til at gennemføre de nødvendige 
politiske tiltag, herunder en CO2e-afgift. Hvis aktie-
markedet undervurderer risici ved fremtidige tab på 
indtjeningen, kan aktier ende hos investorer, der ikke 
har kapacitet til at absorbere eventuelle tab. Hvis 
tabene er tilpas store, kan det udfordre stabiliteten 
af de finansielle markeder og den fremtidige finan-
siering af en grøn omstilling.

CO2e-ricisi og  
prisfastsættelse af aktier

Som aktionær har man ret til en andel af virksom-
hedens overskud i form af dividender og tilbage-
køb af aktier. For at værdiansætte en aktie skal en 
investor danne sig en forventning om udviklingen i 
den fremtidige indtjening, det alternative afkast på 
en risikofri investering, og hvor meget kompensa-
tionen skal være for at påtage sig risikoen ved at 
holde aktien i stedet for det risikofrie aktiv. Kom-

pensationen for risikoen betegnes aktierisikopræ-
mien og er et udtryk for, hvor meget en investor 
kræver i forventede fremtidige merafkast i forhold 
til en risikofri investering.

CO2e-risici kan påvirke  
virksomhedernes aktierisikopræmie
En CO2e-afgift kan påvirke en virksomheds værdian-
sættelse på tre måder:

1. Hvis en CO2e-afgift implementeres uden usikker-
hed, medfører det et lavere fremtidigt kapitalaf-
kast og deraf en lavere aktiepris.

2. Hvis der er usikkerhed om størrelse og implemen-
teringstidspunkt, øger det risikoen på fremtidige 
kapitalafkast. Det leder til en højere aktierisiko-
præmie og lavere aktiepris. 

3. Usikkerhed om en virksomheds muligheder for at 
omstille sig øger risikoen på fremtidige kapitalaf-
kast. Som i 2 fører den øgede risiko til en højere 
aktierisikopræmie og lavere aktiepris.

Hvis en CO2e-afgift implementeres øjeblikkeligt og 
gennemskueligt, svarende til effekt 1 ovenfor, så vil 
det påvirke et selskabs aktiepris via et fald i den for-
ventede indtjening, se figur 1 (venstre). Det afspejler, 
at CO2e-afgiften alt andet lige reducerer selskabets 
afkast på sit kapitalapparat, hvilket vil resultere i 
mindre udlodninger til aktionærerne uden nogen 
yderlige risiko. Den uændrede risiko medfører, at 
aktierisikopræmien forbliver uændret, mens aktie-
prisen falder som følge af faldet i forventet fremtidig 
indtjening. 

Da forskellige brancher har forskellige niveauer af 
udledninger, vil effekten af en afgift være meget 
branchespecifik. Nogle brancher vil derfor have en 
langt mindre andel tilbage af indtjeningen sam-
menlignet med andre brancher, hvis der indføres 
en CO2e-afgift, se figur 2. Et materialeselskab, der fx 
udvinder metaller via minedrift, vil eksempelvis blive 
langt hårdere ramt på indtjeningen end et tekno-
logiselskab, hvis produktion i langt højere grad er 
koncentreret omkring immaterielle aktiver, der ikke i 
samme omfang er CO2e-udledende.

Hvis der er usikkerhed om implementeringen af en 
CO2e-afgift, enten i form af tidspunkt eller størrelse, 
så vil afgiften fortrinsvist påvirke et selskabs aktiepris 
via aktierisikopræmien, svarende til effekt 2 ovenfor. 
Det afspejler, at usikkerhed omkring omfanget og 
implementering af en CO2e-afgift vil øge risikoen 
på et selskabs fremtidige kapitalafkast, se figur 1 
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(højre). Investoren vil i en sådan situation kræve en 
kompensation for den højere risiko, dvs. øge aktieri-
sikopræmien. Det vil reducere aktieprisen. 

Risikoen på en virksomheds fremtidige indtjening af-
hænger også af virksomhedens evne til at omstille sig, 
svarende til effekt 3 ovenfor. Omstillingsrisici afspejler 
en virksomheds evne til at reducere sine CO2e-udled-
ninger, inden omfanget af CO2e-afgifter når et niveau, 
hvor det påvirker virksomhedens indtjening. Jo større 
udledninger en virksomhed har i dag, jo større vil 
omstillingsrisiciene typisk være. Det skal bl.a. ses i 
lyset af, at virksomheder i industrier med hård kon-
kurrence ikke bare kan sende udgiften videre til deres 
kunder via højere salgspriser, eftersom de dermed 
vil opleve lavere efterspørgsel efter deres varer. Hård 
konkurrence vil være særligt udtalt, hvis en afgift kun 
implementeres regionalt, men konkurrencen er inter-
national. Derudover vil nogle virksomheder ikke have 
teknologien til at lave en fuld omstilling, mens andre, 
fx kulproducenter, på sigt vil ende med strandede ak-
tiver. Højere omstillingsrisici øger dermed risikoen på 
selskabets fremtidige kapitalafkast. Det øger aktierisi-
kopræmien og medfører en lavere aktiepris. 

Aktierisikopræmier er forskellige  
både inden for og på tværs af brancher
Aktierisikopræmien i euroområdet ligger omkring 
det samme niveau som ved begyndelsen af 2015, 

Nogle brancher er mere eksponeret 
mod en CO2e-afgift end andre

Figur 2
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Anm.: Indtjeningsmargin i 2020 med og uden en CO2e-afgift på 
75 dollar pr. ton. Figuren er baseret på alle ikke-finansielle 
virksomheder i EuroStoxx600. Indtjeningsmargin er bereg-
net i fravær af adfærdseffekter, såsom højere priser eller 
lavere fremtidige CO2e-udledninger. Indtjeningsmargin 
angiver den procentsats af virksomhedens samlede indtje-
ning, der i sidste ende er tilbage, når alle udgifter er blevet 
betalt. Nettomargin er derfor et udtryk for en virksomheds 
rentabilitet.

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger.

CO2e-afgift kan betyde lavere forventet overskud eller højere usikkerhed herom Figur 1

Situation uden usikkerhed om CO2e-afgift Situation med usikkerhed om CO2e-afgift
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Anm.: Dot angiver middelestimatet for forventet fremtidig indtjening. Venstre figur illustrer effekten af en CO2e-afgift implementeret til fremtidigt 
tidspunkt t med sikkerhed og gennemskuelighed. Højre figur illustrer en usikker implementering af en afgift, hvor tidspunkt og størrelse 
er usikkert. Overskuddet i år t kan således være uændret, hvis CO2e-afgiften ikke er implementeret, men kan også være lavere, hvis afgif-
ten er blevet implementeret. 

Kilde: Egen illustration.
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efter den er steget en del i løbet af 2021, se figur 
3. Udviklingen dækker dog over en stor variation i 
aktierisikopræmier på tværs af brancher. De bran-
chespecifikke aktierisikopræmier har siden 2015 
ligget i omegnen af 3-21 procentpoint afhængig af 
branche og tidspunkt, se figur 3. 

Aktierisikopræmier afhænger af en lang række 
forhold, herunder CO2e-risici. Her kan bl.a. nævnes 
konkurrencesituation, regulering, likviditetsrisiko, 
kreditrisiko. Disse forhold varierer fra virksomhed til 
virksomhed. Det medfører, at aktierisikopræmier er 
forskellige for virksomheder, både inden for samme 
branche og fra andre brancher, se figur 4. Derudover 
påvirkes aktierisikopræmier af andre ikke-virksom-
hedsspecifikke forhold, fx prisen på risiko og finan-
siel adfærd, jf. Autrup og Hensch (2020).6

6 Søren Lejsgaard Autrup og Jonas Ladegaard Hensch, Do equity 
prices reflect the ultra-low interest rate environment?, Danmarks 
Nationalbank Economic Memo, nr. 1, februar 2020.

Forskelle i aktierisikopræmier på tværs af brancher Figur 3

Anm.: Estimater af aktierisikopræmier for virksomheder i det ledende europæiske aktieindeks, EuroStoxx 600. Aktierisikopræmierne er beregnet 
via en dividende-diskonteringsmodel, DDM, se appendiks 1.

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger.

Aktierisikopræmier  
varierer indenfor brancher 

Figur 4
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Anm.: 10-pct.-fraktil, 25-pct.-fraktil, median, 75-pct.-fraktil og 
90-pct.-fraktil af aktierisikopræmier indenfor hver branche i 
2021. Aktierisikopræmier er estimeret ud fra en DDM-mo-
del og en kapital-aktivpris model (CAPM), se appendiks 1. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger.
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Investorer prisfastsætter  
carbon-risici

Der anvendes en økonometrisk model, se appen-
diks 2, for at identificere, hvorvidt virksomheder 
med højere CO2e-udledninger har højere aktieri-
sikopræmier som følge af højere CO2e-risici (via 
effekterne 2 og 3). Modellen er baseret på aktieri-
sikopræmier, CO2e-udledninger7 og regnskabsop-
lysninger for alle ikke-finansielle selskaber i det 
ledende europæiske aktieindeks, EuroStoxx 600, i 
perioden 2015-2021.

Ifølge modellen er den gennemsnitlige CO2e-præmie 
over perioden 2015-2020 omtrent 25 basispoint, se 
figur 5. Det dækker dog over større udsving over pe-
rioden. Eksempelvis steg præmien betydeligt i 2016. 
Det kan skyldes indgåelsen af Parisaftalen i efteråret 
2015, der dannede grundlag for forventninger om 
politisk handling, herunder en fremtidig CO2e-afgift. 
Usikkerheden forblev dog fortsat stor. CO2e-præmien 
er de efterfølgende år faldet en smule, men er fort-
sat positiv og signifikant forskellig fra nul. 

En CO2e-præmie på gennemsnitligt 25 basispoint er 
forholdsvis beskeden i forhold til den samlede aktie-
risikopræmie, der i gennemsnit har været omtrent 
6 procentpoint i perioden 2015-2020. Det svarer til, 
at CO2e-præmien har udgjort omtrent 4 pct. af den 
samlede aktierisikopræmie i perioden.

En positiv CO2e-præmie betyder, at investorer er villi-
ge til at prisfastsætte en virksomhed højere, hvis den 
reducerer sine CO2e-udledninger, fordi det mindsker 
risikoen på den fremtidige indtjening. Ifølge model-
len er investorer villige til at prisfastsætte en gen-
nemsnitlig virksomheds aktie omtrent 6 pct. højere, 
hvis virksomheden formår at sænke dens CO2e-ud-
ledninger med 1 pct.

Alle resultater er robuste overfor en række ændrin-
ger i specifikationen af modellen, herunder alter-
native definitioner af CO2e-udledninger, se appen-
diks 3-4. Derudover er resultaterne ikke drevet af 

7 Virksomhedernes CO2e-udledninger dækker både over deres direkte 
CO2e-udledninger ved egen produktion og deres indirekte CO2e-ud-
ledninger fra køb af energi, der er produceret af andre virksomheder. 
Målet tager altså ikke højde for brug af materialer. For detaljer om 
CO2e-udledninger, se appendiks 2-3. 

Investorer prisfastsætter  
en lille men signifikant CO2e-præmie 

Figur 5
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Anm.: Figuren viser de gennemsnitlige CO2e-præmier for 
virksomheder i det ledende europæiske aktieindeks, 
EuroStoxx 600. CO2e-præmien er beregnet ved at gange 
den estimerede koefficient til CO2e-udledninger med et 
gennemsnit af de virksomhedsspecifikke CO2e-udled-
ninger i et givent år. CO2e-præmien er derfor et mål for 
aktiemarkedets vurdering af det gennemsnitlige selskabs 
CO2e-præmie.

Kilde: Refinitiv Eikon, Sustainalytics og egne beregninger. 

Aktiemarkedet prisfastsætter  
højere CO2e-præmie i nogle brancher

Figur 6
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Anm.: Figuren viser de gennemsnitlige branchespecifikke 
CO2e-præmier for virksomheder i det ledende europæ-
iske aktieindeks, EuroStoxx 600, i perioden 2015-2020. 
CO2e-præmien er beregnet ved at gange den estimerede 
branchespecifikke koefficient til CO2e-udledninger med et 
gennemsnit af de virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger 
i en given branche over hele perioden. CO2e-præmien er 
derfor et mål for aktiemarkedets vurdering af det gennem-
snitlige selskabs CO2e-præmie i en given branche.

Kilde: Refinitiv Eikon, Sustainalytics og egne beregninger. 
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CO2e-udledninger i enkelte brancher, som fx energi-
selskaber, men gælder på tværs af alle brancher. 

CO2e-præmier er højere i CO2e-intensive brancher
CO2e-præmier er meget forskellige på tværs af bran-
cher, se figur 6. Det afspejler, at CO2e-risici er langt 
lavere for brancher, der i forvejen er mindre CO2e-in-
tensive. Eksempelvis skaber udsigten til en CO2e-af-
gift større usikkerhed omkring et selskabs fremtidige 
indtjening, hvis dets produktion i høj grad er bundet 
op på produktionsudstyr eller andre materialeakti-
ver, der er CO2e-intensive i produktionsprocessen. 
Det inkluderer bl.a. selskaber indenfor brancher som 
materialer, energi, industri og forsyning.

Derudover kan selskaber i disse brancher også have 
større omstillingsrisici, da de fra den ene dag til den 
anden ikke bare kan skifte deres forretningsmodel-
ler eller produktionsudstyr. Det kræver i stedet, at 
der eksisterer nye profitable forretningsmodeller 
eller noget nyt produktionsudstyr, der forurener 
mindre. 

Aktiemarkedets prisfastsættelse af CO2e-risici  
afspejler ikke nødvendigvis den fulde risiko
Det er vigtigt at understrege, at aktiemarkedet ikke 
nødvendigvis prisfastsætter risikoen ved CO2e- 
intensive forretningsmodeller korrekt. Hvis aktie-
markederne eksempelvis undervurderer risikoen 
 for fremtidige tab på indtjeningen ved øget CO2e- 
beskatning, kan aktier ende hos investorer, der ikke 
har kapacitet til at absorbere eventuelle tab. Hvis 
tabene er tilpas store, kan det udfordre stabiliteten 
af de finansielle markeder. Det understreger nød-
vendigheden af, at der er gode data og gennem-
sigtighed omkring, hvor udsatte selskabers forret-
ningsmodeller er i forhold til en grøn omstilling. 
 Det understreger også vigtigheden af en konkret 
og troværdig annoncering af den fremtidige CO2e- 
beskatning, da det skaber klarhed om erhvervsli-
vets fremtidige rammevilkår.

Øget incitament  
til grønne investeringer

En ikke-finansiel virksomhed kan overordnet finan-
siere investeringer gennem bank- og realkreditlån, 
obligationsgæld eller egenkapital ved at udstede 
aktier. En virksomheds gennemsnitlige finansierings-
omkostninger kan opgøres som omkostningerne til 

de enkelte af disse finansieringskilder vægtet med 
andelen af finansiering herfra.

Omkostningen ved egenkapitalfinansiering afhæn-
ger af udviklingen på aktiemarkedet. Det skyldes, at 
omkostningen ved egenkapitalfinansiering afspejler 
ejernes krav til forrentningen på virksomhedens 
aktier. Desto højere afkastkrav aktieinvestorer har 
til virksomhedens aktier, desto større er virksomhe-
dernes finansieringsomkostninger via egenkapital. 
Aktierisikopræmien har derfor stor betydning for 
virksomheders finansieringsomkostninger. Et fald i 
aktionærernes krævede risikokompensation (dvs.    et 
fald i aktierisikopræmien) fører alt andet lige til en 
lavere omkostning ved egenkapital. 

Virksomheder kan reducere  
deres finansieringsomkostninger ved  
at sænke deres CO2e-udledninger 
En positiv CO2e-præmie betyder, at virksomheder, 
der reducerer deres udledninger, vil kunne opnå 
en lavere omkostning på deres egenkapitalfinan-
siering og heraf lavere finansieringsomkostninger. 
Det skyldes, at udstedelsen af nye aktier vil ske til 
en højere kurs. Lavere finansieringsomkostninger 
gør det alt andet lige mere attraktivt at gennemføre 
investeringer.

Vores resultater viser, at en gennemsnitlig virksom-
hed kan reducere sin omkostning på egenkapitalen 
med omtrent 3-4 pct., hvis virksomheden vælger 
at reducere sine CO2e-udledninger med én pct. 
Besparelsen gælder hele egenkapitalen, og ikke 
kun finansieringen af nye projekter, da også eksiste-
rende aktier bliver mindre risikable, når selskabets 
udledninger mindskes.

Lavere finansieringsomkostninger  
gør grønne investeringer mere rentable
Egenkapitalfinansiering spiller en stor rolle i euro-
pæiske virksomheders samlede finansiering. Den 
har udgjort lidt under halvdelen af deres samlede 
passiver de sidste årtier, se figur 7 (venstre). Det 
betyder, at en ændring i omkostningen på egen-
kapitalfinansiering har store implikationer for  
virksomhedernes samlede finansieringsomkost-
ninger.

Under antagelse af at omkostningen ved gælds-
finansiering, dvs. bank- og obligationsgæld, 
forbliver uændret, vil en gennemsnitlig virksomhed 
kunne reducere sine finansieringsomkostninger 
med lidt under 3 pct., hvis virksomheden formår  
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at reducere sine CO2e-udledninger med én pct. 
Besparelsen er naturligvis højere i nogle brancher, 
mens den er lavere i andre.

Lavere finansieringsomkostninger betyder, at grøn-
ne investeringer bliver mere profitable, da de kan 
finansieres billigere. Aktiemarkedet belønner således 
virksomheder med lave udledninger, hvilket givetvis 
leder til, at flere virksomheder gennemfører en grøn 
omstilling.

De lavere omkostninger  
ved grønne investeringer  
kan hurtigt ændres 

De lavere aktierisikopræmier for selskaber, der 
er mindre CO2e-intensive, kan enten skyldes, at 
investorer ser risikoen som mindre eller blot kræver 
mindre kompensation for samme mængde risiko. 
Hvis risikoen opfattes som mindre, kan det være 
fornuftigt at acceptere en højere pris, dvs. en lavere 
aktierisikopræmie. Det skal ses i lyset af, at de lave-
re risici inkluderer lavere usikkerhed om fremtidig 
beskatning af CO2e-udledninger samt lavere omstil-
lingsrisici.

Lavere aktierisikopræmier for mindre CO2e-udle-
dende selskaber kan også være et resultat af, at 

Risikopræmien på grønne  
virksomheder er faldet kraftigt

Figur 8
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Anm.: Grønt indeks angiver aktierisikopræmien på virksomheder 
i iShares Global Clean Energy UCITS ETF. Aktierisikopræmi-
er er estimeret ud fra en DDM, se appendiks 1.

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger.

Egenkapital er en vigtig komponent i virksomheders finansiering Figur 7
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Anm.: Sammensætning af finansiering (venstre figur) og finansieringsomkostninger (højre figur) for ikke-finansielle virksomheder i euroområdet 
opdelt i korte og lange banklån, gældsudstedelser og egenkapital. Vægtet med samlede udeståender for ikke-finansielle virksomheder i 
euroområdet.

Kilde: ECB og egne beregninger.



1 0A N A LYS E  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
I N V E S TO R E R  E R  V I L L I G E  T I L  AT  B E TA L E  E N  H ØJ E R E  P R I S  F O R  G RØ N N E  S E L S K A B E R

investorerne kræver en mindre kompensation for 
den samme mængde risici for disse selskaber. Flere 
og flere investeringsforeninger og pensionskasser 
har eksempelvis implementeret et grønt mandat. 
Det grønne mandat er typisk et pejlemærke for, hvor 
meget de ønsker at allokere til grønne investerin-
ger. Eksempelvis har den danske pensionssektor en 
forventning om at have investeret 500 mia. kr. til at 
understøtte den grønne omstilling ved udgangen af 
2030.8

Øget interesse for grønne investeringer  
kan have ledt til lavere aktierisikopræmier  
på grønne selskaber
Det øgede fokus på grønne investeringer kan have 
bidraget til at reducere aktierisikopræmier på grøn-
ne selskaber, på trods af at den underliggende risiko 
er forblevet uændret. Eksempelvis er aktierisikopræ-
mien på den passive investeringsfond, der inde-
holder de 30 største og mest likvide børsnoterede 
virksomheder på globalt plan indenfor teknologiske 
løsninger til vedvarende energi, faldet betydeligt 
siden 2016, se figur 8. Faldet er mærkbart i forhold 
til udviklingen i aktierisikopræmier på globale aktie-
indeks, som fx EuroStoxx 600 og S&P 500, der har 
udviklet sig forholdsvist stabilt i perioden.

Det er uvist, om faldet i aktierisikopræmien afspejler 
lavere risiko eller en øget investorinteresse. Det indi-
kerer dog, at nogle grønne aktier kan være værdi-
fastsat relativt højt sammenlignet med aktiemarke-
det som helhed. Det er derfor vigtigt, at investorerne 
kan absorbere eventuelle tab, hvis risikoen viser sig 
at være større end forventet. Alternativt kan store 
tab tvinge investorerne til at sælge andre investe-
ringer. Det kan lede til yderligere markedsuro – til 
skade for markedet og finansieringen af den grønne 
omstilling. 

Renterne på virksomhedsobligationer er i et histo-
risk perspektiv lave, og samtidig reduceres omkost-
ningen ved egenkapital, når emissionerne mindskes. 
Overordnet står europæiske virksomheder altså i en 
gunstig situation til at finansiere grønne investerin-
ger. Det kan dog hurtigt ændre sig, hvis opfattelsen 
af risiko ændres, eller hvis færre penge jagter grøn-
ne investeringer.

8 Se Forsikring og Pension (2019), Pensionsbranchen offentliggør 
milliardinvesteringer i grøn omstilling.
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Appendiks 1:  
Beregning af aktierisikopræmier

Investorer kræver en kompensation i form af et 
højere forventet afkast ved at holde aktier fremfor et 
risikofrit aktiv i deres portefølje. Det ekstra forven-
tede afkast kaldes en aktierisikopræmie. Aktierisiko-
præmier kan ikke observeres direkte og skal derfor 
estimeres ud fra aktiepriser, forventede afkast på en 
risikofri investering samt forventninger til fremtidig 
vækst. Aktierisikopræmier kan estimeres på flere 
måder. I denne analyse anvendes en dividendedis-
konteringsmodel (DDM), der er udviklet af Danmarks 
Nationalbank. Lignende modeller anvendes af andre 
centralbanker, herunder ECB.9

Beregningen af hver enkelt akties risikopræmie 
foregår i to trin: Først estimeres aktierisikopræmi-
er for forskellige brancher i det europæiske Euro-
Stoxx600-indeks via en DDM. Derefter findes risiko-
præmier på de enkelte aktier ved hjælp af en ”Capital 
Asset Pricing Model”, CAPM. 

Branchespecifikke aktierisikopræmier
Teoretisk er den fundamentale værdi af en aktie 
givet ved nutidsværdien af de forventede fremtidige 
dividender, diskonteret med det forventede krævede 
afkast: 
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Pt =
Dt,1

(1 + rt,1f + εt)
1 +

Dt,2
(1 + rt,2f + εt)

2 

      +⋯+ Dt,∞
(1+rt,∞f +εt)

∞, 

hvor 𝑃𝑃𝑡𝑡 er aktiekursen på tidspunkt t, 𝐷𝐷𝑡𝑡 er 
forventede fremtidige dividendebetalinger, 𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑓𝑓  

er den i-årige risikofrie rente, og εt er 

risikopræmien. Aktierisikopræmien estimeres 

implicit til at være netop den værdi, der skal 

være gældende, for at aktieprisen er lig med 
 

7 Se Geis, Kapp og Kristiansen (2018), Measuring and interpreting the 
cost of equity in the euro area, ECB, Economic Bulletin, Issue 4. 

nutidsværdien af fremtidige dividender. I 

praksis er det dog nødvendigt at lave 

antagelser om de forventede fremtidige 

dividender, da de som udgangspunkt er 

ukendte.  

På tidspunkt t antages prisen at være fastsat 
ved

Pt = ∑
Dt,h 

(1 + rt,hf + εt)
h

15

h=1⏟            
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡

 

  + Dt,15 ⋅ (1 + gtn)
(1 + rt,20f + εt)

15(rt,20f + εt − gtn)⏟                      
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡

 

Der benyttes forventede fremtidige dividender 
for det indeværende år og ét år i fremtiden, 𝐷𝐷t,1 
hhv. 𝐷𝐷𝑡𝑡,2. For forventede dividender efter år to 
benyttes 𝐷𝐷𝑡𝑡,3 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,2(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,2), hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡,2 er den 
forventede vækst i indtjeningen i en branche fra 
to til tre år i fremtiden, 𝐷𝐷𝑡𝑡,4 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,3(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3) og 
𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
10 )  

for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 
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forventede fremtidige dividendebetalinger, 𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑖𝑖
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er den i-årige risikofrie rente, og εt er 

risikopræmien. Aktierisikopræmien estimeres 

implicit til at være netop den værdi, der skal 

være gældende, for at aktieprisen er lig med 
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nutidsværdien af fremtidige dividender. I 

praksis er det dog nødvendigt at lave 

antagelser om de forventede fremtidige 

dividender, da de som udgangspunkt er 

ukendte.  

På tidspunkt t antages prisen at være fastsat 
ved
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hhv. 𝐷𝐷𝑡𝑡,2. For forventede dividender efter år to 
benyttes 𝐷𝐷𝑡𝑡,3 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,2(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,2), hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡,2 er den 
forventede vækst i indtjeningen i en branche fra 
to til tre år i fremtiden, 𝐷𝐷𝑡𝑡,4 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,3(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3) og 
𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
10 )  

for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 

hvor 
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se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
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fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 

er forven-
tede fremtidige dividendebetalinger pr. aktie. 
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Der benyttes forventede fremtidige dividender 
for det indeværende år og ét år i fremtiden, 𝐷𝐷t,1 
hhv. 𝐷𝐷𝑡𝑡,2. For forventede dividender efter år to 
benyttes 𝐷𝐷𝑡𝑡,3 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,2(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,2), hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡,2 er den 
forventede vækst i indtjeningen i en branche fra 
to til tre år i fremtiden, 𝐷𝐷𝑡𝑡,4 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,3(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3) og 
𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
10 )  

for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 

er risikopræmien. 
Aktierisikopræmien estimeres implicit til at være 
netop den værdi, der skal være gældende, for at 
aktieprisen er lig med nutidsværdien af fremtidige 
dividender. I praksis er det dog nødvendigt at lave 
antagelser om de forventede fremtidige dividender, 
da de som udgangspunkt er ukendte.

9 Se Geis, Kapp og Kristiansen (2018), Measuring and interpreting the 
cost of equity in the euro area, ECB, Economic Bulletin, Issue 4.
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𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
10 )  

for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 

. For forventede dividender efter år to benyttes 
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fremfor et risikofrit aktiv i deres portefølje. Det 

ekstra forventede afkast kaldes en 
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observeres direkte og skal derfor estimeres ud 

fra aktiepriser, forventede afkast på en risikofri 

investering samt forventninger til fremtidig 

vækst. Aktierisikopræmier kan estimeres på 

flere måder. I denne analyse anvendes en 

dividendediskonteringsmodel (DDM), der er 

udviklet af Danmarks Nationalbank. Lignende 

modeller anvendes af andre centralbanker, 

herunder ECB.7 

Beregningen af hver enkelt akties risikopræmie 

foregår i to trin: Først estimeres 

aktierisikopræmier for forskellige brancher i det 

europæiske EuroStoxx600-indeks via en DDM. 

Derefter findes risikopræmier på de enkelte 

aktier ved hjælp af en ”Capital Asset Pricing 

Model”, CAPM.  

Branchespecifikke aktierisikopræmier 

Teoretisk er den fundamentale værdi af en aktie 

givet ved nutidsværdien af de forventede 

fremtidige dividender, diskonteret med det 

forventede krævede afkast:  

Pt =
Dt,1

(1 + rt,1f + εt)
1 +

Dt,2
(1 + rt,2f + εt)

2 

      +⋯+ Dt,∞
(1+rt,∞f +εt)

∞, 

hvor 𝑃𝑃𝑡𝑡 er aktiekursen på tidspunkt t, 𝐷𝐷𝑡𝑡 er 
forventede fremtidige dividendebetalinger, 𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑓𝑓  

er den i-årige risikofrie rente, og εt er 

risikopræmien. Aktierisikopræmien estimeres 

implicit til at være netop den værdi, der skal 

være gældende, for at aktieprisen er lig med 
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nutidsværdien af fremtidige dividender. I 

praksis er det dog nødvendigt at lave 

antagelser om de forventede fremtidige 

dividender, da de som udgangspunkt er 

ukendte.  

På tidspunkt t antages prisen at være fastsat 
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mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
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for branchen. En underliggende antagelse er, at 
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indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  
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tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
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fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
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har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 
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estimeres på mindre porteføljer, som fx 
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antagelser om de forventede fremtidige 

dividender, da de som udgangspunkt er 

ukendte.  
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for det indeværende år og ét år i fremtiden, 𝐷𝐷t,1 
hhv. 𝐷𝐷𝑡𝑡,2. For forventede dividender efter år to 
benyttes 𝐷𝐷𝑡𝑡,3 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,2(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,2), hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡,2 er den 
forventede vækst i indtjeningen i en branche fra 
to til tre år i fremtiden, 𝐷𝐷𝑡𝑡,4 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,3(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3) og 
𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
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for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 
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aktierisikopræmier 

Investorer kræver en kompensation i form af et 

højere forventet afkast ved at holde aktier 

fremfor et risikofrit aktiv i deres portefølje. Det 

ekstra forventede afkast kaldes en 

aktierisikopræmie. Aktierisikopræmier kan ikke 

observeres direkte og skal derfor estimeres ud 

fra aktiepriser, forventede afkast på en risikofri 

investering samt forventninger til fremtidig 

vækst. Aktierisikopræmier kan estimeres på 

flere måder. I denne analyse anvendes en 

dividendediskonteringsmodel (DDM), der er 

udviklet af Danmarks Nationalbank. Lignende 

modeller anvendes af andre centralbanker, 

herunder ECB.7 

Beregningen af hver enkelt akties risikopræmie 

foregår i to trin: Først estimeres 

aktierisikopræmier for forskellige brancher i det 

europæiske EuroStoxx600-indeks via en DDM. 

Derefter findes risikopræmier på de enkelte 

aktier ved hjælp af en ”Capital Asset Pricing 

Model”, CAPM.  

Branchespecifikke aktierisikopræmier 

Teoretisk er den fundamentale værdi af en aktie 

givet ved nutidsværdien af de forventede 

fremtidige dividender, diskonteret med det 

forventede krævede afkast:  

Pt =
Dt,1

(1 + rt,1f + εt)
1 +

Dt,2
(1 + rt,2f + εt)
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      +⋯+ Dt,∞
(1+rt,∞f +εt)

∞, 

hvor 𝑃𝑃𝑡𝑡 er aktiekursen på tidspunkt t, 𝐷𝐷𝑡𝑡 er 
forventede fremtidige dividendebetalinger, 𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑓𝑓  

er den i-årige risikofrie rente, og εt er 

risikopræmien. Aktierisikopræmien estimeres 

implicit til at være netop den værdi, der skal 

være gældende, for at aktieprisen er lig med 
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tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
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modellen tillader den anvendte DDM-model 
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medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 
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aktierisikopræmier for forskellige brancher i det 

europæiske EuroStoxx600-indeks via en DDM. 

Derefter findes risikopræmier på de enkelte 

aktier ved hjælp af en ”Capital Asset Pricing 

Model”, CAPM.  

Branchespecifikke aktierisikopræmier 

Teoretisk er den fundamentale værdi af en aktie 

givet ved nutidsværdien af de forventede 

fremtidige dividender, diskonteret med det 

forventede krævede afkast:  

Pt =
Dt,1

(1 + rt,1f + εt)
1 +

Dt,2
(1 + rt,2f + εt)

2 

      +⋯+ Dt,∞
(1+rt,∞f +εt)

∞, 

hvor 𝑃𝑃𝑡𝑡 er aktiekursen på tidspunkt t, 𝐷𝐷𝑡𝑡 er 
forventede fremtidige dividendebetalinger, 𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑓𝑓  

er den i-årige risikofrie rente, og εt er 

risikopræmien. Aktierisikopræmien estimeres 

implicit til at være netop den værdi, der skal 

være gældende, for at aktieprisen er lig med 
 

7 Se Geis, Kapp og Kristiansen (2018), Measuring and interpreting the 
cost of equity in the euro area, ECB, Economic Bulletin, Issue 4. 

nutidsværdien af fremtidige dividender. I 

praksis er det dog nødvendigt at lave 

antagelser om de forventede fremtidige 

dividender, da de som udgangspunkt er 

ukendte.  

På tidspunkt t antages prisen at være fastsat 
ved

Pt = ∑
Dt,h 

(1 + rt,hf + εt)
h

15

h=1⏟            
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡

 

  + Dt,15 ⋅ (1 + gtn)
(1 + rt,20f + εt)

15(rt,20f + εt − gtn)⏟                      
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡

 

Der benyttes forventede fremtidige dividender 
for det indeværende år og ét år i fremtiden, 𝐷𝐷t,1 
hhv. 𝐷𝐷𝑡𝑡,2. For forventede dividender efter år to 
benyttes 𝐷𝐷𝑡𝑡,3 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,2(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,2), hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡,2 er den 
forventede vækst i indtjeningen i en branche fra 
to til tre år i fremtiden, 𝐷𝐷𝑡𝑡,4 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,3(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3) og 
𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
10 )  

for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 

er den forventede mel-
lem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, og 
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Appendiks 1: Beregning af 

aktierisikopræmier 

Investorer kræver en kompensation i form af et 

højere forventet afkast ved at holde aktier 

fremfor et risikofrit aktiv i deres portefølje. Det 

ekstra forventede afkast kaldes en 

aktierisikopræmie. Aktierisikopræmier kan ikke 

observeres direkte og skal derfor estimeres ud 

fra aktiepriser, forventede afkast på en risikofri 

investering samt forventninger til fremtidig 

vækst. Aktierisikopræmier kan estimeres på 

flere måder. I denne analyse anvendes en 

dividendediskonteringsmodel (DDM), der er 

udviklet af Danmarks Nationalbank. Lignende 

modeller anvendes af andre centralbanker, 

herunder ECB.7 

Beregningen af hver enkelt akties risikopræmie 

foregår i to trin: Først estimeres 

aktierisikopræmier for forskellige brancher i det 

europæiske EuroStoxx600-indeks via en DDM. 

Derefter findes risikopræmier på de enkelte 

aktier ved hjælp af en ”Capital Asset Pricing 

Model”, CAPM.  

Branchespecifikke aktierisikopræmier 

Teoretisk er den fundamentale værdi af en aktie 

givet ved nutidsværdien af de forventede 

fremtidige dividender, diskonteret med det 

forventede krævede afkast:  

Pt =
Dt,1

(1 + rt,1f + εt)
1 +

Dt,2
(1 + rt,2f + εt)

2 

      +⋯+ Dt,∞
(1+rt,∞f +εt)

∞, 

hvor 𝑃𝑃𝑡𝑡 er aktiekursen på tidspunkt t, 𝐷𝐷𝑡𝑡 er 
forventede fremtidige dividendebetalinger, 𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑓𝑓  

er den i-årige risikofrie rente, og εt er 

risikopræmien. Aktierisikopræmien estimeres 

implicit til at være netop den værdi, der skal 

være gældende, for at aktieprisen er lig med 
 

7 Se Geis, Kapp og Kristiansen (2018), Measuring and interpreting the 
cost of equity in the euro area, ECB, Economic Bulletin, Issue 4. 

nutidsværdien af fremtidige dividender. I 

praksis er det dog nødvendigt at lave 

antagelser om de forventede fremtidige 

dividender, da de som udgangspunkt er 

ukendte.  

På tidspunkt t antages prisen at være fastsat 
ved

Pt = ∑
Dt,h 

(1 + rt,hf + εt)
h

15

h=1⏟            
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡

 

  + Dt,15 ⋅ (1 + gtn)
(1 + rt,20f + εt)

15(rt,20f + εt − gtn)⏟                      
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡

 

Der benyttes forventede fremtidige dividender 
for det indeværende år og ét år i fremtiden, 𝐷𝐷t,1 
hhv. 𝐷𝐷𝑡𝑡,2. For forventede dividender efter år to 
benyttes 𝐷𝐷𝑡𝑡,3 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,2(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,2), hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡,2 er den 
forventede vækst i indtjeningen i en branche fra 
to til tre år i fremtiden, 𝐷𝐷𝑡𝑡,4 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,3(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3) og 
𝐷𝐷𝑡𝑡,5 = 𝐷𝐷𝑡𝑡,4(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡,3), hvor gt,3 er den forventede 
gennemsnitlige indtjeningsvækst i branchen fra 
tre til fem år i fremtiden, og  

𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ =  𝐷𝐷𝑡𝑡,ℎ−1 ⋅ (1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − (𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚)
ℎ−5
10 )  

for ℎ = 6, 7, … , 15, hvor 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede 
mellem-langsigtede vækstrate i indtjeningen, 
og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 er den forventede langsigtede vækstrate 
for branchen. En underliggende antagelse er, at 
fremtidige dividender vokser i sammen takt som 
indtjeningen, dvs. en konstant udbetalingsratio.  

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som 
tidligere har været anvendt af Nationalbanken, 
se Autrup and Hensch (2020). I forhold til H-
modellen tillader den anvendte DDM-model 
variation i de kort- og mellemlange vækstrater 
og tilbagediskonterer med en hel rentekurve 
fremfor blot én enkelt risikofri rente. Det 
medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en 
har derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal 
estimeres på mindre porteføljer, som fx 
brancher indenfor et indeks, da modellen kan 

er 
den forventede langsigtede vækstrate for branchen. 
En underliggende antagelse er, at fremtidige dividen-
der vokser i samme takt som indtjeningen, dvs. en 
konstant udbetalingsratio.

Modellen er en udvidelse af H-modellen, som tidlige-
re har været anvendt af Nationalbanken, se Autrup 
and Hensch (2020). I forhold til H-modellen tillader 
den anvendte DDM-model variation i de kort- og 
mellemlange vækstrater og tilbagediskonterer med 
en hel rentekurve fremfor blot én enkelt risikofri rente. 
Det medfører bl.a. en større variation i de korte- og 
mellemlange indtjeningsforventninger. DMM’en har 
derfor en fordel, når aktierisikopræmier skal estime-
res på mindre porteføljer, som fx brancher indenfor 
et indeks, da modellen kan tage højde for, at nogle 
brancher på kort- og mellemlangt sigt vokser hurtige-
re end andre. 

,



1 2A N A LYS E  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
I N V E S TO R E R  E R  V I L L I G E  T I L  AT  B E TA L E  E N  H ØJ E R E  P R I S  F O R  G RØ N N E  S E L S K A B E R

Data
De branchespecifikke aktierisikopræmier estimeres 
ved at anvende data for indtjening pr. aktie, for-
ventet fremtidig indtjening, dividender pr. aktie og 
markedsværdi. Forventet indtjening og dividender 
er vægtede gennemsnit af aktieanalytikers forvent-
ninger. Som risikofrie renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher tids-
punktet for de fremtidige dividender. Den forventede 
langsigtede vækstrate approksimeres ved summen 
af langsigtede inflationsforventninger i euroområdet 
(5y-5y inflations swaps) og et 20-års historisk gen-
nemsnit af den reale BNP-vækst i euroområdet. 

Alle variable er aggregeret på brancheniveau ved en 
vægtet sum, hvor hver enkelt virksomhed er vægtet 
ved dens andel af branchens samlede markedsværdi. 
Data er fra Refinitiv Eikon. 

Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier er 
generelt behæftet med betydelig usikkerhed, da 
estimaterne i høj grad er modelspecifikke. Derfor 
skal man være varsom med at fortolke på niveauet. 
Derimod er ændringer i risikopræmierne, såvel som 
den relative størrelse af risikopræmien imellem for-
skellige grupperinger, mere robuste. 

Risikopræmier på enkelte aktier
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for en 
given branche kan estimeres ved at benytte den klas-

siske ”Capital Asset Pricing Model”, CAPM. Hvis en 
aktie er mere risikabel end branchen som helhed, vil 
aktionærerne kræve et højere afkast på denne aktie 
sammenlignet med branchen som helhed. I CAPM 
antages det, at den systematiske risiko, som ikke kan 
diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, hvad 
aktionærerne kræver kompensation for.

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

hvor 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er det forventede afkast ved at holde 
aktie 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

 er den risikofrie rente, 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er branchens 
risikopræmie, og 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er samvariationen i afkastene 
mellem aktien og branchen
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når aktie-
prisen i en given branche stiger, så stiger den enkelte 
akties pris mere end branchen som helhed. Aktien er 
derfor mere risikabel end branchen som helhed, og 
risikopræmien højere. Da både volatilitet og korrela-
tion ændres over tid, estimeres et tidsvariende 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

baseret på aktiepriser fra 100 handelsdage.
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Appendiks 2:  
Økonometrisk metode 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-udledninger 
påvirker dets aktierisikopræmie anvendes tre forskel-
lige paneldata-modeller:

SAGSNR.: ####  -  DOKUMENTNR.: #### 
DOKUMENTNAVN: 
C:\USERS\JSJE\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\INETCACHE\CONTENT.OUTLOOK\N43L0DMP\INVESTORER ER VIL-
2201612.DOCX 12 
 

tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡� = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡� er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑓𝑓𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡)
. 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜓𝜓𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

hvor 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

er virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger i 
mio. ton som ratio af omsætningen i mia. euro. 
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡� = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡� er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑓𝑓𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑡𝑡)
. 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜓𝜓𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑡𝑡𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

dækker over variable, som skal fan-
ge branche- og virksomhedsspecifikke forhold, som 
kan have en indflydelse på risikopræmien.10  
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tage højde for, at nogle brancher på kort- og 
mellemlangt sigt vokser hurtigere end andre.  

 

Data 
De branchespecifikke aktierisikopræmier 
estimeres ved at anvende data for indtjening pr. 
aktie, forventet fremtidig indtjening, dividender 
pr. aktie og markedsværdi. Forventet indtjening 
og dividender er vægtede gennemsnit af 
aktieanalytikers forventninger. Som risikofrie 
renter benyttes renter på tyske 
statsobligationer med løbetider, der matcher 
tidspunktet for de fremtidige dividender. Den 
forventede langsigtede vækstrate 
approksimeres ved summen af langsigtede 
inflationsforventninger i euroområdet (5y-5y 
inflations swaps) og et 20-års historisk 
gennemsnit af den reale BNP-vækst i 
euroområdet.  
 
Alle variable er aggregeret på brancheniveau 
ved en vægtet sum, hvor hver enkelt 
virksomhed er vægtet ved dens andel af 
branchens samlede markedsværdi. Data er fra 
Refinitiv Eikon.  
 
Niveauet for de estimerede aktierisikopræmier 
er generelt behæftet med betydelig usikkerhed, 
da estimaterne i høj grad er modelspecifikke. 
Derfor skal man være varsom med at fortolke 
på niveauet. Derimod er ændringer i 
risikopræmierne, såvel som den relative 
størrelse af risikopræmien imellem forskellige 
grupperinger, mere robuste.  

Risikopræmier på enkelte aktier 
Aktierisikopræmier på enkelte aktier inden for 
en givet branche kan estimeres ved at benytte 
den klassiske ”Capital Asset Pricing Model”, 
CAPM. Hvis en aktie er mere risikabel end 
branchen som helhed, vil aktionærerne kræve 
et højere afkast på denne aktie sammenlignet 
med branchen som helhed. I CAPM antages det, 
at den systematiske risiko, som ikke kan 

 

8  Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, gæld-til-
aktiver, current ratio, quick ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere 
forskellige dummy-variable for brancher. I specifikation (2), hvor der 

diversificeres bort ved hjælp af markedet, er, 
hvad aktionærerne kræver kompensation for.  

Risikopræmien på den enkelte aktie bestemmes 
således ved  

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 ⋅ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡, 

hvor 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡) er det forventede afkast ved at 
holde aktie i, 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓 er den risikofrie rente, 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡 er 
branchens risikopræmie, og 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 er 
samvariationen mellem aktien og branchen 

𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡) . 

Hvis beta er større end én, betyder det, at når 
aktieprisen i en givet branche stiger, så stiger 
den enkelte akties pris mere end branchen som 
helhed. Aktien er derfor mere risikabel end 
branchen som helhed og risikopræmien højere. 
Da både volatilitet og korrelation ændres over 
tid, estimeres et tidsvariende 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡 baseret på 
aktiepriser fra 100 handelsdage. 

 

Appendiks 2: Økonometrisk metode  

 

Til at belyse hvordan et selskabs CO2e-
udledninger påvirker dets aktierisikopræmie 
anvendes tre forskellige paneldata-modeller: 

1) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 

2) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽 ⋅ log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

3) 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜑𝜑 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 

hvor 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 er aktierisikopræmien for virksomhed i 
på tidspunkt t, 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 er virksomhedsspecifikke 
CO2e-udledninger, log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡 er logaritmen af 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑚𝑚𝐾𝐾æ𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

 er virksomhedsspecifikke CO2e-

udledninger i mio. ton som ratio af 
omsætningen i mia. euro. 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖.𝑡𝑡 
dækker over variable, som skal fange branche- 
og virksomhedsspecifikke forhold, som kan 
have en indflydelse på risikopræmien.8 
𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 og 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡 er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være 
heteroskedastiske og autokorrelerede over tid. 

benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, bruges log af 
omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover kontrolleres ikke 
for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne inkluderer et 
konstantled og tidstrend. 

og er fejlled. ”Clustered” standardfejl 
tillader, at fejlleddene kan være heteroskedastiske 
og autokorrelerede over tid. Modellerne estimeres 
via fixed effects. Det betyder, at der kontrolleres for, 
at der i den enkelte virksomhed kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som risikopræ-
mier. Resultaterne er robuste overfor OLS-estimation 
af modellerne, hvor der inkluderes dummy-variable, 
som kontrollerer for, at der i enkelte brancher kan 
være faktorer, der påvirker CO2e-udledninger såvel 
som risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på virksom-
hedsniveau, der forklarer både CO2e-udledning og 
risikopræmier.

I modellerne antages det, at sammenhængen mel-
lem aktierisikopræmien og de forskellige mål for 

10 Kontrolvariablene består af: egenkapital, afkast på kapital, 
gæld-til-aktiver, current ratio, omsætning, gæld-til-EBITDA, samlede 
aktiver, markedsværdi, nettoomsætning, investeringer-til-egenkapital, 
værdi af maskiner, bygninger og produktionsanlæg samt flere for-
skellige dummy-variable for brancher. Current ratio er et likviditets-
mål, der angiver en virksomheds andel af likvide aktiver i forhold til 
virksomhedens kortfristede forpligtelser. Det er derfor et mål for en 
virksomheds kortsigtede likviditetssituation, da det afspejler virksom-
hedens evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser. I specifikation 
(2), hvor der benyttes log-transformation for CO2e-udledninger, 
bruges log af omsætningen i stedet for omsætningen. Derudover 
kontrolleres ikke for omsætningen i specifikation (3). Regressionerne 
inkluderer et konstantled.

CO2e-udledninger er lineære i parametrene. For at 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 

 

 

 

 
  

 hhv. 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 

 

 

 

 
  

kan pålægges en kausal fortolkning, 
antages det, at
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  
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(0,008) 

  

log(CO2e) 
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(0,088) 
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Std. fejl Clustered Clustered Clustered 
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 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 

 

 

 

 
  

Det vil sige, at det antages, at det ikke er aktieri-
sikopræmien, der påvirker CO2e-udledningen, og 
at de faktorer, der påvirker risikopræmierne, ikke 

Signifikant effekt på  
risikopræmie af CO2e-udledninger

Tabel 1

(1) (2) (3)

CO2e
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(0,008)

log(CO2e)
0,240*** 

(0,044)

CO2e/omsætning
0,741** 
(0,088)

Kontrolvariable Ja Ja Ja

Tidsdummyer Ja Ja Ja

Estimator FE FE FE

Std. fejl Clustered Clustered Clustered

Observationer 23.435 23.435 23.435 

Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. Stan-
dardfejlen på estimatet er angivet i parentes. Resultaterne er 
baseret på modellerne beskrevet i appendiks 2.

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger.

,
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påvirker CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 

 

 

 

 
  

angiver 
den gennemsnitlige ændring i aktierisikopræmien 
i procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
1 mio. ton. 
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Modellerne estimeres via fixed effects. Det 
betyder, at der kontrolleres for, at der i den 
enkelte virksomhed kan være faktorer, der 
påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmier. Resultaterne er robuste overfor 
OLS-estimation af modellerne, hvor der 
inkluderes dummy-variable, som kontrollerer 
for, at der i enkelte brancher kan være faktorer, 
der påvirker CO2e-udledninger såvel som 
risikopræmien. Robustheden af resultaterne 
indikerer dog, at der ikke er faktorer på 
virksomhedsniveau, der forklarer både CO2e-
udledning og risikopræmier.  

I modellerne antages det, at sammenhængen 
mellem aktierisikopræmien og de forskellige 
mål for CO2e-udledninger er lineære i 
parametrene. For at 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 hhv. 𝛾𝛾 kan pålægges 
en kausal fortolkning, antages det, at 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(log (𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒)𝑖𝑖,𝑡𝑡, 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0 og 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂æ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑡𝑡

, 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 0. Det vil sige, at det 

antages, at det ikke er aktierisikopræmien, der 
påvirker CO2e-udledningen, og at de faktorer, 
der påvirker risikopræmierne, ikke påvirker 
CO2e-udledningen. Hvis disse antagelser er 
overholdt, kan estimaterne for 𝛼𝛼, 𝛽𝛽  og 𝛾𝛾 
pålægges kausale fortolkninger. Det vil sige, at 
𝛼𝛼 angiver den gennemsnitlige ændring i 
aktierisikopræmien i procentpoint, når CO2e-
udledningen stiger med 1 mio. ton. 100*𝛽𝛽 
angiver, hvor meget risikopræmien ændres i 
procentpoint, når CO2e-udledningen stiger med 
en procent. Til sidst angiver 𝛾𝛾 ændringer i 
risikopræmien ved en ændring på en enhed i 
CO2e-omsætningsratioen.  

Modellen benytter forskellige mål for 
virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:  

• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens egen produktion, som er 
udledt af virksomheden selv. Det dækker 
over både stationære (såsom 
produktionsanlæg og arealanvendelse) og 
mobile udledninger (såsom transport af 
produkter). 

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra 
virksomhedens køb af energi, der er 
produceret af andre virksomheder. Disse 
udledninger kommer primært fra indkøb af 
elektricitet, damp, varme eller afkøling. 

Summen af scope 1 og scope 2 anvendes som 
det primære mål for CO2e-udledninger. Som et 
robusthedstjek estimeres modellerne også for 
scope 1 og scope 2 separat (se appendiks 4). 
Den primære kilde til data for CO2e-udledninger 

er Refinitiv Eikon, som får data gennem 
Sustainalytics. Som et robusthedstjek bruges 
også CO2e-udledninger fra MSCI for at tjekke, at 
resultaterne ikke er drevet af 
opgørelsesmetoden (se appendiks 3 og 4). 

 

 Signifikant effekt på risikopræmie af CO2e- 
udledninger 

Tabel 1  

 
 

(1) (2) (3) 

CO2e 0,067*** 

(0,008) 

  

log(CO2e) 

 

0,240*** 

(0,044) 

 

CO2e/omsætning 

  

0,741** 

(0,088) 

Kontrolvariable Ja Ja Ja 

Tidsdummyer Ja Ja Ja 

Estimator FE FE FE 

Std. fejl Clustered Clustered Clustered 

Observationer 23.435  23.435  23.435  
 

 

 Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. 
Standardfejlen på estimatet er angivet i parentes. 
Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i 
appendiks 2. 

Kilde: Refinitiv Eikon og egne beregninger. 

 

 

 

 
  

 angiver, hvor meget risikopræmien 
ændres i procentpoint, når CO2e-udledningen stiger 
med en procent. Til sidst angiver ”gamma” ændringer 
i risikopræmien ved en ændring på en enhed i CO2e- 
omsætningsratioen. 
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Appendiks 3:  
Opgørelse af CO2e-udledninger

Den økonometriske model benytter forskellige mål 
for virksomhedsspecifikke CO2e-udledninger:
• Scope 1: Direkte CO2e-udledninger fra virksomhe-

dens egen produktion, som er udledt af virksom-
heden selv. Det dækker over både stationære 
(såsom produktionsanlæg og arealanvendelse) 
og mobile udledninger (såsom transport af pro-
dukter).

• Scope 2: Indirekte CO2e-udledninger fra virk-
somhedens køb af energi, der er produceret af 
andre virksomheder. Disse udledninger kommer 
primært fra indkøb af elektricitet, damp, varme 
eller afkøling. 

Summen af Scope 1 og Scope 2 anvendes som det 
primære mål for CO2e-udledninger. Som et robust-
hedstjek estimeres modellerne også for Scope 1 og 
Scope 2 separat (se appendiks 4). Den primære kilde 
til data for CO2e-udledninger er Refinitiv Eikon, som 
får data gennem Sustainalytics. Som et robustheds-
tjek bruges også CO2e-udledninger fra MSCI for at 
tjekke, at resultaterne ikke er drevet af opgørelses-
metoden (se appendiks 3 og 4).

To datakilder for CO2e-udledninger 
CO2e-udledninger for henholdsvis Scope 1 og 2 kan 
opgøres på forskellig vis. Det kan påvirke resulta-
terne. Der findes to bredt anerkendte datakilder for 
CO2e-udledninger, som er MSCI og Sustainalytics. 
Data fra MCSI er indsamlet via Bloomberg. Der er en 
høj grad af samvariation mellem de to statistikker på 
trods af forskellige opgørelsesmetoder, se figur 9.

Variationen i CO2e-udledninger over tid er ligeledes 
tæt på tværs af de to datakilder. Den gennemsnitli-
ge virksomheds CO2e-udledninger følger hinanden 
forholdsvis tæt i de to datakilder, se figur 10. Det 
understreger, at de to datakilder er relativt ens, 
når man sammenligner CO2e-udledninger for store 
europæiske virksomheder. Analysens resultater er 
uændrede ved benyttelse af udledninger rapporteret 
af MSCI, se appendiks 4.

Tæt sammenhæng mellem  
CO2e-udledninger fra MSCI og  
Refinitiv Eikon (Sustainalytics)

Figur 9
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Anm.: Punktdiagram baseret på virksomheder i EuroStoxx600, 
CO2e-udledninger for MSCI og Sustainalytics. CO2e-ud-
ledninger inkluderer både Scope 1 og Scope 2. Data fra 
2015-2020. 

Kilde: Bloomberg, Refinitiv Eikon og egne beregninger.

Variationen over tid  
er ens i de to statistikker

Figur 10

3,0

3,3

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

MSCI Scope 1 + 2
Eikon Scope 1 + 2

Mio. ton

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anm.: CO2e-udledninger fra en gennemsnitlig virksomhed i Euro-
Stoxx600. Data inkluderer både Scope 1 og Scope 2.

Kilde: Bloomberg, Refinitiv Eikon og egne beregninger.
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Appendiks 4:  
Robusthed af resultater

I dette afsnit undersøges det, om resultaterne er 
robuste overfor forskellige datakilder og modeller. 
De nedenstående robusthedstjek indikerer, at den 
positive sammenhæng mellem aktierisikopræmier 
og CO2e-udledninger ikke er sårbare overfor diverse 
valg af data og modelspecifikationer.

I de første robusthedstjek estimeres den økono-
metriske model med OLS fremfor fixed effects, se 
specifikation (2), (9) og (16) i tabel 2. I disse re-
gressioner inkluderes yderligere branche-dummyer, 
som kontrollerer for branchespecifikke forhold, der 
påvirker både risikopræmien og CO2e-udledninger. 
Fortegn på estimaterne såvel som signifikansniveau 
ændres ikke. 

I det andet tjek undersøges det, om resultaterne er 
robuste overfor alternative beregninger af aktierisi-
kopræmierne. I vores baseline-beregning blev det 
antaget, at den forventede langsigtede indtjenings-
vækst var ens på tværs af brancher. Som robustheds-
tjek benyttes der aktierisikopræmier, der er estimeret 
via branchespecifikke langsigtede vækstrater. Disse 
langsigtede vækstrater er beregnet for branche b 
som:
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ens på tværs af brancher. Som robusthedstjek 

benyttes der aktierisikopræmier, der er 

estimeret via branchespecifikke langsigtede 

vækstrater. Disse langsigtede vækstrater er 

beregnet for branche b som: 

𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎

∑ 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡⋅𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎𝐵𝐵
𝑏𝑏=1

⋅ 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛,  

hvor 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡 er branche b’s aggregerede 

markedsværdi som andel af den totale 
markedsværdi for alle B brancher, 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎  er den 

mellemsigtede indtjeningsvækst, og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛 er den 

langsigtede nominelle BNP-vækst i økonomien 

som helhed. Resultaterne er ligeledes robuste 

overfor denne ændring, jf. specifikation (3), 

(10), (17). 

 

Makroøkonomisk og finansielt data er ofte 

præget af autokorrelation. Det kan forårsage 

forkerte estimater og/eller signifikansniveauer. 

Derfor foretages et robusthedstjek, hvor der i) 

tillades for autokorrelation i op til 12 måneder; 

og 2) heteroskedasticitet i fejlledende ved at 

anvende Newey-West-estimatoren til 

standardfejlene. Fortegnet på estimaterne 

ændres ikke, jf. specifikation (4), (11) og (18). 

Estimatet i modellen for CO2e-omsætnings- 

ratioen bliver dog ikke signifikant. Overordnet 

er resultaterne robuste overfor denne ændring.  

 

CO2e-udledninger kan, som nævnt tidligere, 

opdeles i scope 1-, scope 2- og scope 3-

udledninger. Da virksomhederne har mere 

direkte indflydelse på scope 1-udledninger end 

scope 2-udledninger, kunne det forventes, at 

resultaterne er drevet af scope 1 alene. 

Resultaternes fortegn og signifikansniveau er 

dog robuste overfor resultater baseret på 

Scope 1 hhv. Scope 2, jf. (5)-(6), (12)-(13) og 

(19)-(20). Det indikerer, at begge typer af 

udledninger altså er vigtige for aktiemarkedets 

prisfastsættelse af CO2e-risiko. 

 

Til sidst foretages et robusthedstjek af 

datakilden til CO2e-udledninger. Som nævnt 

ovenfor er vores hovedresultater baseret på 

Sustainalytics. Som alternativ bruges MSCI som 

datakilde for CO2e-udledninger. Fortegnet på 

estimaterne er robuste overfor denne ændring i 

alle tre specifikationer, jf. (7), (14) og (21). 

Estimatet i modellen for CO2e i niveau bliver 

dog ikke-signifikant, jf. (21).   

 

hvor 
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ens på tværs af brancher. Som robusthedstjek 

benyttes der aktierisikopræmier, der er 

estimeret via branchespecifikke langsigtede 

vækstrater. Disse langsigtede vækstrater er 

beregnet for branche b som: 

𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎

∑ 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡⋅𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎𝐵𝐵
𝑏𝑏=1

⋅ 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛,  

hvor 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡 er branche b’s aggregerede 

markedsværdi som andel af den totale 
markedsværdi for alle B brancher, 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎  er den 

mellemsigtede indtjeningsvækst, og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛 er den 

langsigtede nominelle BNP-vækst i økonomien 

som helhed. Resultaterne er ligeledes robuste 

overfor denne ændring, jf. specifikation (3), 

(10), (17). 

 

Makroøkonomisk og finansielt data er ofte 

præget af autokorrelation. Det kan forårsage 

forkerte estimater og/eller signifikansniveauer. 

Derfor foretages et robusthedstjek, hvor der i) 

tillades for autokorrelation i op til 12 måneder; 

og 2) heteroskedasticitet i fejlledende ved at 

anvende Newey-West-estimatoren til 

standardfejlene. Fortegnet på estimaterne 

ændres ikke, jf. specifikation (4), (11) og (18). 

Estimatet i modellen for CO2e-omsætnings- 

ratioen bliver dog ikke signifikant. Overordnet 

er resultaterne robuste overfor denne ændring.  

 

CO2e-udledninger kan, som nævnt tidligere, 

opdeles i scope 1-, scope 2- og scope 3-

udledninger. Da virksomhederne har mere 

direkte indflydelse på scope 1-udledninger end 

scope 2-udledninger, kunne det forventes, at 

resultaterne er drevet af scope 1 alene. 

Resultaternes fortegn og signifikansniveau er 

dog robuste overfor resultater baseret på 

Scope 1 hhv. Scope 2, jf. (5)-(6), (12)-(13) og 

(19)-(20). Det indikerer, at begge typer af 

udledninger altså er vigtige for aktiemarkedets 

prisfastsættelse af CO2e-risiko. 

 

Til sidst foretages et robusthedstjek af 

datakilden til CO2e-udledninger. Som nævnt 

ovenfor er vores hovedresultater baseret på 

Sustainalytics. Som alternativ bruges MSCI som 

datakilde for CO2e-udledninger. Fortegnet på 

estimaterne er robuste overfor denne ændring i 

alle tre specifikationer, jf. (7), (14) og (21). 

Estimatet i modellen for CO2e i niveau bliver 

dog ikke-signifikant, jf. (21).   

 
er branche b’s aggregerede markeds-

værdi som andel af den totale markedsværdi for 
alle B brancher, 
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ens på tværs af brancher. Som robusthedstjek 

benyttes der aktierisikopræmier, der er 

estimeret via branchespecifikke langsigtede 

vækstrater. Disse langsigtede vækstrater er 

beregnet for branche b som: 

𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎

∑ 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡⋅𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎𝐵𝐵
𝑏𝑏=1

⋅ 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛,  

hvor 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡 er branche b’s aggregerede 

markedsværdi som andel af den totale 
markedsværdi for alle B brancher, 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎  er den 

mellemsigtede indtjeningsvækst, og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛 er den 

langsigtede nominelle BNP-vækst i økonomien 

som helhed. Resultaterne er ligeledes robuste 

overfor denne ændring, jf. specifikation (3), 

(10), (17). 

 

Makroøkonomisk og finansielt data er ofte 

præget af autokorrelation. Det kan forårsage 

forkerte estimater og/eller signifikansniveauer. 

Derfor foretages et robusthedstjek, hvor der i) 

tillades for autokorrelation i op til 12 måneder; 

og 2) heteroskedasticitet i fejlledende ved at 

anvende Newey-West-estimatoren til 

standardfejlene. Fortegnet på estimaterne 

ændres ikke, jf. specifikation (4), (11) og (18). 

Estimatet i modellen for CO2e-omsætnings- 

ratioen bliver dog ikke signifikant. Overordnet 

er resultaterne robuste overfor denne ændring.  

 

CO2e-udledninger kan, som nævnt tidligere, 

opdeles i scope 1-, scope 2- og scope 3-

udledninger. Da virksomhederne har mere 

direkte indflydelse på scope 1-udledninger end 

scope 2-udledninger, kunne det forventes, at 

resultaterne er drevet af scope 1 alene. 

Resultaternes fortegn og signifikansniveau er 

dog robuste overfor resultater baseret på 

Scope 1 hhv. Scope 2, jf. (5)-(6), (12)-(13) og 

(19)-(20). Det indikerer, at begge typer af 

udledninger altså er vigtige for aktiemarkedets 

prisfastsættelse af CO2e-risiko. 

 

Til sidst foretages et robusthedstjek af 

datakilden til CO2e-udledninger. Som nævnt 

ovenfor er vores hovedresultater baseret på 

Sustainalytics. Som alternativ bruges MSCI som 

datakilde for CO2e-udledninger. Fortegnet på 

estimaterne er robuste overfor denne ændring i 

alle tre specifikationer, jf. (7), (14) og (21). 

Estimatet i modellen for CO2e i niveau bliver 

dog ikke-signifikant, jf. (21).   

 

er den mellemsigtede indtje-
ningsvækst, og 
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ens på tværs af brancher. Som robusthedstjek 

benyttes der aktierisikopræmier, der er 

estimeret via branchespecifikke langsigtede 

vækstrater. Disse langsigtede vækstrater er 

beregnet for branche b som: 

𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎

∑ 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡⋅𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎𝐵𝐵
𝑏𝑏=1

⋅ 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛,  

hvor 𝜔𝜔𝑏𝑏,𝑡𝑡 er branche b’s aggregerede 

markedsværdi som andel af den totale 
markedsværdi for alle B brancher, 𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑎𝑎  er den 

mellemsigtede indtjeningsvækst, og 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛 er den 

langsigtede nominelle BNP-vækst i økonomien 

som helhed. Resultaterne er ligeledes robuste 

overfor denne ændring, jf. specifikation (3), 

(10), (17). 

 

Makroøkonomisk og finansielt data er ofte 

præget af autokorrelation. Det kan forårsage 

forkerte estimater og/eller signifikansniveauer. 

Derfor foretages et robusthedstjek, hvor der i) 

tillades for autokorrelation i op til 12 måneder; 

og 2) heteroskedasticitet i fejlledende ved at 

anvende Newey-West-estimatoren til 

standardfejlene. Fortegnet på estimaterne 

ændres ikke, jf. specifikation (4), (11) og (18). 

Estimatet i modellen for CO2e-omsætnings- 

ratioen bliver dog ikke signifikant. Overordnet 

er resultaterne robuste overfor denne ændring.  

 

CO2e-udledninger kan, som nævnt tidligere, 

opdeles i scope 1-, scope 2- og scope 3-

udledninger. Da virksomhederne har mere 

direkte indflydelse på scope 1-udledninger end 

scope 2-udledninger, kunne det forventes, at 

resultaterne er drevet af scope 1 alene. 

Resultaternes fortegn og signifikansniveau er 

dog robuste overfor resultater baseret på 

Scope 1 hhv. Scope 2, jf. (5)-(6), (12)-(13) og 

(19)-(20). Det indikerer, at begge typer af 

udledninger altså er vigtige for aktiemarkedets 

prisfastsættelse af CO2e-risiko. 

 

Til sidst foretages et robusthedstjek af 

datakilden til CO2e-udledninger. Som nævnt 

ovenfor er vores hovedresultater baseret på 

Sustainalytics. Som alternativ bruges MSCI som 

datakilde for CO2e-udledninger. Fortegnet på 

estimaterne er robuste overfor denne ændring i 

alle tre specifikationer, jf. (7), (14) og (21). 

Estimatet i modellen for CO2e i niveau bliver 

dog ikke-signifikant, jf. (21).   

 

er den langsigtede nominelle 
BNP-vækst i økonomien som helhed. Resultaterne er 
ligeledes robuste overfor denne ændring, jf. specifi-
kation (3), (10), (17).

Makroøkonomiske og finansielle data er ofte præget 
af autokorrelation. Det kan forårsage forkerte esti-
mater og/eller signifikansniveauer. Derfor foretages 
et robusthedstjek, hvor der i) tillades for autokorre-
lation i op til 12 måneder; og ii) heteroskedasticitet i 
fejlledende ved at anvende Newey-West-estimatoren 
til standardfejlene. Fortegnet på estimaterne æn-
dres ikke, jf. specifikation (4), (11) og (18). Estimatet 
i modellen for CO2e-omsætnings-ratioen bliver dog 
ikke signifikant. Overordnet er resultaterne robuste 
overfor denne ændring. 

CO2e-udledninger kan, som nævnt tidligere, opdeles 
i Scope 1-, Scope 2- og Scope 3-udledninger. Da virk-
somhederne har mere direkte indflydelse på Scope 
1-udledninger end Scope 2-udledninger, kunne det 
forventes, at resultaterne er drevet af scope 1 alene. 
Resultaternes fortegn og signifikansniveau er dog 
robuste overfor resultater baseret på Scope 1 hhv. 
Scope 2, jf. (5)-(6), (12)-(13) og (19)-(20). Det indike-
rer, at begge typer af udledninger altså er vigtige for 
aktiemarkedets prisfastsættelse af CO2e-risiko.

Til sidst foretages et robusthedstjek af datakilden til 
CO2e-udledninger. Som nævnt ovenfor er vores ho-
vedresultater baseret på Sustainalytics. Som alterna-
tiv bruges MSCI som datakilde for CO2e-udledninger. 
Fortegnet på estimaterne er robuste overfor denne 
ændring i alle tre specifikationer, jf. (7), (14) og (21). 
Estimatet i modellen for CO2e i niveau bliver dog 
ikke-signifikant, jf. (21).
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Resultater til robusthedstjek Tabel 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CO2e/omsætning 0,741*** 0,663*** 1,201*** 0,158 2,721*** 8,520*** 0,438***

CO2e-kilde Eikon Eikon Eikon Eikon Eikon Eikon MSCI

CO2e-scope Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 + 2

Estimator Fixed Effects OLS Fixed Effects OLS Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects

Standardfejl Clustered Clustered Clustered Newey-West Clustered Clustered Clustered

ERP-mål ERP 1 ERP 1 ERP 2 ERP 1 ERP 1 ERP 1 ERP 1

Observationer 23.435 23.435 23.435 23.435 21.645 21.553 19.077

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

log(CO2e) 0,240*** 0,141*** 0,345*** 0,139*** 0,212*** 0,179*** 0,247***

CO2e-kilde Eikon Eikon Eikon Eikon Eikon Eikon MSCI

CO2e-scope Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 + 2

Estimator Fixed Effects OLS Fixed Effects OLS Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects

Standardfejl Clustered Clustered Clustered Newey-West Clustered Clustered Clustered

ERP ERP 1 ERP 1 ERP 2 ERP 1 ERP 1 ERP 1 ERP 1

Observationer 23.435 23.435 23.435 23.435 21.645 21.553 19.077

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

CO2e 0,067*** 0,039*** 0,088*** 0,011*** 0,053*** 0,279*** 0,008

CO2e-kilde Eikon Eikon Eikon Eikon Eikon Eikon MSCI

CO2e-scope Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 + 2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 + 2

Estimator Fixed Effects OLS Fixed Effects OLS Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects

Standardfejl Clustered Clustered Clustered Newey-West Clustered Clustered Clustered

ERP ERP 1 ERP 1 ERP 2 ERP 1 ERP 1 ERP 1 ERP 1

Observationer 23.435 23.435 23.435 23.435 21.645 21.553 19.077

Anm.: * p-værdi <0,10, ** p-værdi <0,05, *** p-værdi <0,01. Resultaterne er baseret på modellerne beskrevet i appendiks 2.
Kilde: Bloomberg, Refinitiv Eikon og egne beregninger.
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