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I Grieg 
Gruppen tror vi 
på bærekraftig
kapitalisme



Grieg Gruppen
• Menneskene er vår største verdi
• 137 år 
• Bærekraftig forretning er for oss 

grunnleggende



Vårt 
overordnede 
formål
Vi skal
• Tjene penger
• Ha det gøy
• Oppføre oss ordentlig
• Handle bærekraftig



Hvorfor 
bærekraft?

• License to operate.

• Vi mener det på alvor

• Viktig for medarbeidere

• Kundene

• Regelverk

• Kapitalen 



Shipping 
forurenser!
• Reneste transport 

alternativet.
• Hva gjør vi?
• Rydder opp “hjemme”
• Bidra til løsninger i

næringen
• Er netto null mulig?



Shipping og 
Co2
• Fokus siden 2007
• No harmful emissions
• IMO 2030



Grieg Edge ▪ Ny forretning
▪ Aktiv aktør i det grønne skiftet
▪ Partnerskap med andre
▪ Læring og innovasjon



M/S Green 
Ammonia

▪ Tanskip driftet på ammoniakk.
▪ Grieg Edge og Wärtsila.
▪ ZEEDs.
▪ Utslippsfri verdikjede.
▪ Samarbeid = de-risk.



Hvem skal betale 
for reisen til 
målet? 
• First mover = høy risiko
• Kundene betaler ikke

før de må
• Viktig med støtte fra

finans, forsikring og
myndigheter

• Bærekraft må lønne seg



Shipping og 
plast
• Stille krav til oss selv
• Stille krav til andre
• -50% plastavfall
• Resten leveres til

"grønne land"



Grieg Seafood 
og Soya
• Avskoging i Brasil.
• Laksenæringen stiller krav.
• Nært samarbeid med 

WWF
• Gir resultater.



Grieg Investor: 
Enigma
• Kapital kan endre 

verden.



• Tilbyr resirkulering av skip og 
rigger på en bærekraftig måte

• Tradisjonelt dårlige forhold ved 
skraping av skip – beaching!

• Bærekraft mer kostbart.
• Det eneste riktige å gjøre. 

Grieg Green



▪ 5-7 trillioner dollar i
investeringer gjenstår

▪ Samarbeid og fart.
▪ Legg til rette
▪ Langsiktig eierskap.

Bærekraftig kapitalisme



Takk for meg!
Camilla Grieg

Med-eier 
Grieg Gruppen


	Bærekraftig forretning – en forutsetning for fremtidig verdiskapning? 
	I Grieg Gruppen tror vi på bærekraftig�kapitalisme
	Grieg Gruppen
	Vårt overordnede formål
	Hvorfor bærekraft?
	Shipping forurenser!
	Shipping og Co2
	Grieg Edge
	M/S Green Ammonia
	Hvem skal betale for reisen til målet? 
	Shipping og plast
	Grieg Seafood og Soya
	Grieg Investor: Enigma
	Grieg Green
	Bærekraftig kapitalisme
	Takk for meg!

