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Lancering af en ny bog, ‘Investor Relations and ESG Reporting in a Regulatory Perspective’, skrevet af 

Poul Lykkesfeldt og Laurits Louis Kjærgaard og udgivet på forlaget Palgrave Macmillan  

 

Det internationale forlag Palgrave Macmillan (et datterselskab af Springer Nature) har i dag udgivet bogen ‘Investor 

Relations and ESG Reporting in a Regulatory Perspective’, som kan fås i både hardcopy og som e-bog. Den nye bog er 

skrevet i fællesskab af Poul Lykkesfeldt, Managing Partner og Seniorrådgiver i Reliance A/S, og Laurits Louis 

Kjærgaard som selvstændig forfatter uafhængigt af sin stilling som Strategy & Business Development Manager hos 

formueforvalteren Investering og Tryghed. 

 

‘Investor Relations and ESG Reporting in a Regulatory Perspective’ er en omfattende og dybdegående praktisk 

håndbog rettet mod aktører på de finansielle markeder med fokus på børsnoterede selskaber og aktiemarkedet, 

skrevet til praktikere af praktikere. Bogens primære tema omhandler den store udfordring, der ligger i at integrere 

ikke-finansiel/ESG-rapportering med arbejdet inden for investor relations (IR). Bogen giver desuden en grundig 

gennemgang af de komplekse lovgivningsmæssige rammer, der gælder for de finansielle markeder i EU samt af de 

forventede globale tendenser på området. Endvidere er bogen nyttig læsning for ikke-børsnoterede selskaber som 

forberedelse til deres ikke-finansielle/ESG-rapportering. 

 

Poul Lykkesfeldt, Managing Partner og Seniorrådgiver i Reliance A/S, udtaler: ”Der opleves generelt et pres i 

verdenssamfundet for at arbejde for FN’s vigtige Verdensmål. Det stiller krav til virksomheder om at tænke 

mennesker, velstand og miljøet ind i deres stræben efter økonomiske resultater. Derfor er det vigtigt at undgå såkaldt 

greenwashing samt at skabe et fælles sprog omkring bæredygtighed. EU er en væsentlig drivkraft i denne udvikling, 

og igennem mere end de seneste ti år er der gradvist udviklet en omfattende europæisk lovgivningsmæssig struktur, 

som er blevet forankret i de finansielle markeder og i ESG-rapporteringen. Disse regler bliver i stort omfang rullet ud i 

år og i løbet af mindst de næste tre år. Dette er en kompleks proces, og alene i EU står tusinder af virksomheder og 

institutionelle investorer over for en stor opgave med væsentlige udfordringer, både med hensyn til at forstå de 

lovgivningsmæssige krav og i indsamlingen af de påkrævede ESG-data til deres rapportering.”  

 

Poul Lykkesfeldt fortsætter: “Vores primære mål har været at skrive den første bog til det internationale marked, der 

gennemgribende behandler de vigtige temaer investor relations, ESG-rapportering samt EU’s komplekse 

lovgivningsmæssige og juridiske struktur i én samlet fremstilling, og som kan fungere som en omfattende praktisk 

håndbog rettet mod de professionelle udøvere, der arbejder inden for et eller to af de nævnte områder og som ønsker 

en gennemarbejdet og helhedsorienteret oversigt over alle tre emner.” 

 

Poul Lykkesfeldt tilføjer: ”Det er vigtigt for virksomhedens bestyrelse og topledelse at inddrage ikke-finansiel 

rapportering samt forankre ESG og interessentkapitalisme i deres strategiske tilgang. Efter vores mening vil et 

utilstrækkeligt fokus på ESG øge selskabernes risikopræmie, hvilket i sidste ende vil føre til en ineffektiv 

kapitalstruktur. Det kan yderligere føre til særlige situationer, som f.eks. aktionæraktivisme og selskabsovertagelse.” 
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Poul Lykkesfeldt slutter: “Vi ønsker at rette en stor tak til de yderst kompetente og meget velrenommerede 

fageksperter for deres kommentarer til vores manuskript: Lise Kingo, uafhængigt bestyrelsesmedlem i Sanofi SA, 

Covestro AG og Aker Horizons ASA; Carsten Boring, Associated Vice President Global Listing, Nasdaq; David Moalem, 

Partner, ph.d., Bech-Bruun, Capital Markets & Financial Institutions; samt Michael Bjergby, Senior Vice President, 

Head of Group Finance, ISS, som alle har vist os stor tillid og støttet os i vores projekt, samt har bidraget med 

værdifuld viden i løbet af processen.” 

 

Laurits Louis Kjærgaard, Strategy & Business Development Manager hos formueforvalteren Investering & Tryghed, 

udtaler: “Gennem drøftelser med aktive spillere på de finansielle markeder får vi et førstehåndsindtryk af de 

udfordringer, som børsnoterede selskaber oplever, når de skal manøvrere på de finansielle markeder samt 

kommunikere med og effektivt adressere de forventninger, de møder hos institutionelle og private investorer. 

Tilsvarende oplever virksomheder, banker og institutionelle investorer nye udfordringer, når de skal sikre overholdelse 

af såvel nuværende som fremtidige ESG-relaterede EU-krav, som f.eks. de ændringer til MiFID II-reglerne, som trådte 

i kraft den 2. august i år, og de nye oplysningskrav, der i henhold til EU’s Taksonomi stilles til virksomhederne fra 

2023. Her forsøger de institutionelle investorer og virksomhederne i EU at sikre sig et overblik over kravene og 

hvordan de skal implementeres i deres ikke-finansielle/ESG-rapportering. Det er her, vi ønsker at hjælpe med til at 

skabe et godt overblik og en praktisk håndbog til at tackle de fremtidige udfordringer.” 

 

Laurits Louis Kjærgaard fortsætter: “Det er vores ambition, at bogen vil kunne bidrage til virksomhedernes og de 

finansielle markeders forståelse af den proces en virksomhed står over for, når den skal mindske risikopræmien i 

forbindelse med sin ikke-finansielle/ESG-rapportering, samt af den seneste IR-praksis vedrørende tilgangen til sociale 

medier samt kommissioneret aktieanalyse. Indarbejdelsen af best practice IR-arbejde og ikke-finansiel/ESG-

rapportering er en lang, men inspirerende rejse.” 

 

Laurits Louis Kjærgaard tilføjer: “Vi håber samtidig, at vores bog kan udgøre en inspiration, vejledning og motivation 

for professionelle udøvere i branchen som ikke har en økonomisk baggrund, samt for studerende på universiteter og 

andre højere læreanstalter, som står over for at vælge deres fremtidige karriereforløb.” 

 

Laurits Louis Kjærgaard slutter: “Det er vigtigt for alle offentlige, finansielle og ikke-finansielle virksomheder samt 

institutioner, at de indarbejder ESG i deres processer, når de skal arbejde for FN’s Verdensmål. Alle virksomheder 

verden over, og ikke blot i EU og USA, skal tage ansvar og indarbejde transparent ikke-finansiel/ESG-rapportering. 

Virksomheder og institutioner skal aktivt arbejde for det ’purpose’ og det etiske aspekt i deres strategiske rammer og 

ikke blot bruge ESG som ’buzzword’, og de bør tænke bæredygtighed grundigt ind i deres fremtidige 

forretningsgrundlag, både på de finansielle markeder og i samfundet generelt. Virksomhederne bliver allerede løbende 

belønnet af deres investorer og interessenter, når de er på forkant inden for bæredygtighed, og det vil de fortsat blive 

fremover, hvilket vil have en positiv indvirkning på deres fremtidige resultater og dermed på deres værdiansættelser.” 

 

Yderligere oplysninger om bogen kan findes på https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05800-4 

 

Yderligere information: 

 

Poul Lykkesfeldt, Managing Partner og Seniorrådgiver, Reliance A/S 

Mobil: 20 21 71 30 

E-mail: pl@reliance.dk  

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05800-4
mailto:pl@reliance.dk
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Laurits Louis Kjærgaard, uafhængig forfatter, Strategy & Business Development Manager, Investering & Tryghed 

Mobil: 44 14 74 14 

E-mail: laurits.kj@gmail.com  

 

Om Reliance A/S 

 

Reliance A/S er en uafhængig dansk partner-ejet rådgivningsvirksomhed inden for strategisk kommunikation og er 

etableret i 2005. Vores ekspertiseområder omfatter virksomheds- og omdømmekommunikation, finansiel 

kommunikation og PR, investor relations, issues management og krisekommunikation, kommunikation vedrørende 

børsnoteringer og virksomhedstransaktioner, kommunikation i forbindelse med retssager, kommunikation på digitale 

og sociale medier, design og visuel kommunikation, public affairs, samt ESG-kommunikation. Læs mere på 

https://reliance.dk/  

mailto:laurits.kj@gmail.com
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