
Produkt navn: Danske Porteføljepleje GPS 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

529 90 1.3% 4

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 94 0.7% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.3% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 18 0.4% 1



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Allocation Gps Dkk Balanced Wi 85.7% LU

Danske Invest Sicav Denmark Focus W 5.3% LU

Di Hedge Fixed Income Relative Value Dkk W 3.8% GG

Di Sicav Sif Global Cross Asset Volatilityw P 3.2% LU

Di Sicav Sif Fixed Income Global Value W P 2.1% LU

Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wa P 1.6% LU

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 78% Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 85%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

78%

#2 Andre
22%

#1A Bæredygtige
2%

#1B Andre M/S
karakteristika 

76%

Tilpasset klassificeringssystemet

2%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Sektor Sub-sektor Andel
Financials Diversified Banks 3.38%

Health Care Pharmaceuticals 1.19%

Information Technology Systems Software 0.67%

Information Technology Technology Hardware, Storage & 0.61%

Information Technology Semiconductors 0.61%

Health Care Health Care Equipment 0.44%

Communication Services Interactive Media & Services 0.43%

Health Care Biotechnology 0.39%

Consumer Discretionary Automobile Manufacturers 0.38%

Information Technology Application Software 0.37%

Consumer Discretionary Internet & Direct Marketing Re 0.35%

Utilities Electric Utilities 0.35%

Information Technology Data Processing & Outsourced S 0.34%

Financials Property & Casualty Insurance 0.33%

Energy Integrated Oil & Gas 0.33%

Communication Services Integrated Telecommunication S 0.29%

Health Care Life Sciences Tools & Services 0.29%

Consumer Staples Packaged Foods & Meats 0.27%

Materials Specialty Chemicals 0.27%

Industrials Electrical Components & Equipm 0.25%

Health Care Managed Health Care 0.23%

Information Technology Semiconductor Equipment 0.23%

Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury 0.22%

Industrials Industrial Machinery 0.21%

Information Technology IT Consulting & Other Services 0.20%

Industrials Trading Companies & Distributo 0.19%

Financials Multi-line Insurance 0.19%

Industrials Marine 0.18%

Industrials Air Freight & Logistics 0.18%

Consumer Staples Soft Drinks 0.18%

Consumer Staples Brewers 0.18%

Consumer Staples Household Products 0.18%

Financials Life & Health Insurance 0.17%
Energy Oil & Gas Exploration & Produc 0.17%

Financials Regional Banks 0.17%

Financials Asset Management & Custody Ban 0.17%

Consumer Discretionary Restaurants 0.15%

Financials Financial Exchanges & Data 0.14%

Financials Investment Banking & Brokerage 0.14%

Financials Diversified Capital Markets 0.14%

Industrials Construction Machinery & Heavy 0.13%



Information Technology Communications Equipment 0.13%

Communication Services Wireless Telecommunication Ser 0.13%

Consumer Staples Food Retail 0.13%

Health Care Health Care Supplies 0.12%

Consumer Staples Personal Products 0.12%

Industrials Diversified Support Services 0.12%

Consumer Discretionary Home Improvement Retail 0.12%

Industrials Building Products 0.12%

Real Estate Specialized REITs 0.12%

Industrials Research & Consulting Services 0.12%

Consumer Staples Hypermarkets & Super Centers 0.11%

Consumer Discretionary Hotels, Resorts & Cruise Lines 0.10%

Real Estate Real Estate Operating Companie 0.10%

Financials Multi-Sector Holdings 0.10%

Industrials Railroads 0.10%

Industrials Industrial Conglomerates 0.10%

Communication Services Cable & Satellite 0.09%

Industrials Heavy Electrical Equipment 0.09%

Communication Services Movies & Entertainment 0.09%

Materials Diversified Metals & Mining 0.09%

Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 0.09%

Industrials Construction & Engineering 0.08%

Health Care Health Care Services 0.08%

Utilities Multi-Utilities 0.07%

Industrials Agricultural & Farm Machinery 0.07%

Energy Oil & Gas Storage & Transporta 0.07%

Financials Thrifts & Mortgage Finance 0.07%

Materials Industrial Gases 0.07%

Communication Services Interactive Home Entertainment 0.07%

Consumer Discretionary Apparel Retail 0.06%

Materials Steel 0.06%

Financials Consumer Finance 0.06%

Information Technology Electronic Components 0.06%

Consumer Staples Distillers & Vintners 0.06%

Information Technology Electronic Equipment & Instrum 0.06%

Consumer Discretionary Footwear 0.06%

Real Estate Retail REITs 0.06%

Consumer Discretionary General Merchandise Stores 0.06%

Energy Oil & Gas Refining & Marketing 0.05%

Materials Fertilizers & Agricultural Che 0.05%

Industrials Environmental & Facilities Ser 0.05%

Consumer Discretionary Specialty Stores 0.05%

Financials Insurance Brokers 0.05%

Utilities Gas Utilities 0.05%



Financials Other Diversified Financial Se 0.04%

Financials Reinsurance 0.04%

Materials Commodity Chemicals 0.04%

Information Technology Internet Services & Infrastruc 0.04%

Materials Gold 0.04%

Energy Oil & Gas Equipment & Services 0.04%

Industrials Aerospace & Defense 0.04%

Health Care Health Care Technology 0.04%

Consumer Discretionary Automotive Retail 0.04%

Consumer Discretionary Homebuilding 0.04%

Industrials Trucking 0.04%

Health Care Health Care Distributors 0.04%

Real Estate Industrial REITs 0.04%

Industrials Airlines 0.03%

Consumer Discretionary Consumer Electronics 0.03%

Health Care Health Care Facilities 0.03%

Consumer Discretionary Leisure Products 0.03%

Real Estate Residential REITs 0.03%

Materials Paper Packaging 0.03%

Communication Services Advertising 0.03%

Industrials Highways & Railtracks 0.03%

Materials Metal & Glass Containers 0.03%

Real Estate Diversified Real Estate Activi 0.03%

Consumer Discretionary Casinos & Gaming 0.03%

Materials Construction Materials 0.03%

Industrials Human Resource & EmploymentSe 0.03%

Utilities Renewable Electricity 0.02%

Information Technology Electronic Manufacturing Servi 0.02%

Materials Diversified Chemicals 0.02%

Real Estate Real Estate Development 0.02%

Financials Mortgage REITs 0.02%

Communication Services Alternative Carriers 0.02%

Real Estate Real Estate Services 0.02%

Materials Paper Products 0.02%

Materials Copper 0.02%

Industrials Airport Services 0.02%

Real Estate Office REITs 0.02%

Real Estate Health Care REITs 0.02%

Consumer Discretionary Household Appliances 0.02%

Communication Services Broadcasting 0.02%

Consumer Discretionary Motorcycle Manufacturers 0.02%

Materials Aluminum 0.01%

Utilities Water Utilities 0.01%

Consumer Discretionary Education Services 0.01%



Real Estate Diversified REITs 0.01%

Consumer Discretionary Tires & Rubber 0.01%

Consumer Discretionary Distributors 0.01%

Information Technology Technology Distributors 0.01%

Financials Specialized Finance 0.01%

Consumer Staples Food Distributors 0.01%

Consumer Discretionary Computer & Electronics Retail 0.01%

Consumer Staples Agricultural Products 0.01%

Consumer Discretionary Leisure Facilities 0.01%

Consumer Staples Drug Retail 0.01%

Materials Precious Metals & Minerals 0.01%

Consumer Discretionary Home Furnishings 0.01%

Industrials Marine Ports & Services 0.01%

Energy Oil & Gas Drilling 0.00%

Consumer Discretionary Department Stores 0.00%

Consumer Discretionary Specialized Consumer Services 0.00%

Utilities Independent Power Producers & 0.00%

Energy Coal & Consumable Fuels 0.00%

Industrials Security & Alarm Services 0.00%

Real Estate Hotel & Resort REITs 0.00%

Materials Forest Products 0.00%

Communication Services Publishing 0.00%

Industrials Commercial Printing 0.00%

Consumer Discretionary Homefurnishing Retail 0.00%

Industrials Office Services & Supplies 0.00%

Consumer Discretionary Housewares & Specialties 0.00%

Materials Silver 0.00%

Consumer Discretionary Textiles 0.00%

No sector data  79.61%

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 



I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en
revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej



 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

2% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 2%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Pension Extra Aldersopsparing 7-11 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

529 83 0.9% 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Akk Dkk WH 28.2% DK

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.9% DK

Di Global Tactical Allocation Wi-Dkk H P 9.9% LU

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 9.5% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 7.4% DK

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 5.5% DK

Di Globale Mellemlange Indeksobligat. Kl Dkk W DH 4.8% DK

Di Sele Global Equity Solution Akk Dkk W 4.7% DK

Di Danmark Fokus, Klasse Dkk W D 4.2% DK

Di Sicav Global Alternative Opportunities Wi P 4.0%  

Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P 4.0% LU

Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wa P 3.6% LU

Di Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk W 3.4% DK

Di Emerging Markets Debt Hard Ccy - Acc Eur W H 3.3% DK

Di Sele Us High Yield Bonds, Akk Klasse Dkk W 2.9% DK

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity 2.7% LU

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 85% Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 70%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

85%

#2 Andre
15%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

84%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Sektor Sub-sektor Andel
Financials Diversified Banks 17.46%

Health Care Pharmaceuticals 2.41%

Information Technology Semiconductors 1.65%

Information Technology Systems Software 1.48%

Information Technology Technology Hardware, Storage & 1.26%

Consumer Discretionary Automobile Manufacturers 1.14%

Communication Services Interactive Media & Services 1.08%

Health Care Health Care Equipment 1.06%

Consumer Discretionary Internet & Direct Marketing Re 0.93%

Health Care Biotechnology 0.91%

Utilities Electric Utilities 0.88%

Information Technology Application Software 0.78%

Information Technology Data Processing & Outsourced S 0.75%

Financials Property & Casualty Insurance 0.74%

Communication Services Integrated Telecommunication S 0.69%

Health Care Life Sciences Tools & Services 0.67%

Energy Integrated Oil & Gas 0.65%

Consumer Staples Packaged Foods & Meats 0.60%

Materials Specialty Chemicals 0.60%

Industrials Electrical Components & Equipm 0.55%

Industrials Industrial Machinery 0.50%

Health Care Managed Health Care 0.49%

Consumer Staples Brewers 0.48%

Information Technology Semiconductor Equipment 0.46%

Industrials Air Freight & Logistics 0.46%

Communication Services Wireless Telecommunication Ser 0.45%

Financials Multi-line Insurance 0.41%

Information Technology IT Consulting & Other Services 0.41%

Communication Services Cable & Satellite 0.40%

Consumer Staples Soft Drinks 0.40%

Real Estate Specialized REITs 0.40%

Consumer Discretionary Restaurants 0.40%

Financials Life & Health Insurance 0.39%
Industrials Marine 0.39%

Real Estate Real Estate Operating Companie 0.39%

Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury 0.38%

Financials Investment Banking & Brokerage 0.37%

Consumer Staples Household Products 0.36%

Consumer Discretionary Hotels, Resorts & Cruise Lines 0.36%

Energy Oil & Gas Exploration & Produc 0.36%

Industrials Trading Companies & Distributo 0.35%



Financials Diversified Capital Markets 0.35%

Financials Financial Exchanges & Data 0.32%

Financials Asset Management & Custody Ban 0.31%

Industrials Diversified Support Services 0.30%

Industrials Construction Machinery & Heavy 0.29%

Consumer Staples Distillers & Vintners 0.28%

Information Technology Communications Equipment 0.26%

Financials Regional Banks 0.25%

Consumer Staples Hypermarkets & Super Centers 0.25%

Health Care Health Care Supplies 0.24%

Consumer Discretionary Home Improvement Retail 0.24%

Industrials Trucking 0.24%

Industrials Building Products 0.23%

Energy Oil & Gas Storage & Transporta 0.23%

Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 0.21%

Industrials Industrial Conglomerates 0.21%

Consumer Staples Food Retail 0.20%

Industrials Railroads 0.19%

Communication Services Movies & Entertainment 0.19%

Consumer Staples Personal Products 0.19%

Financials Multi-Sector Holdings 0.18%

Industrials Heavy Electrical Equipment 0.18%

Industrials Construction & Engineering 0.17%

Industrials Agricultural & Farm Machinery 0.17%

Industrials Research & Consulting Services 0.16%

Materials Commodity Chemicals 0.16%

Health Care Health Care Services 0.15%

Real Estate Retail REITs 0.15%

Energy Oil & Gas Refining & Marketing 0.15%

Consumer Discretionary General Merchandise Stores 0.15%

Materials Steel 0.14%

Materials Diversified Metals & Mining 0.14%

Real Estate Industrial REITs 0.14%

Financials Consumer Finance 0.14%

Materials Copper 0.14%

Consumer Discretionary Apparel Retail 0.14%

Communication Services Interactive Home Entertainment 0.13%

Materials Industrial Gases 0.13%

Real Estate Diversified Real Estate Activi 0.13%

Information Technology Electronic Components 0.13%

Utilities Multi-Utilities 0.12%

Industrials Environmental & Facilities Ser 0.12%

Health Care Health Care Facilities 0.12%

Consumer Discretionary Footwear 0.12%



Consumer Discretionary Casinos & Gaming 0.11%

Consumer Discretionary Specialty Stores 0.11%

Financials Insurance Brokers 0.11%

Information Technology Internet Services & Infrastruc 0.11%

Utilities Gas Utilities 0.10%

Information Technology Electronic Equipment & Instrum 0.10%

Financials Other Diversified Financial Se 0.10%

Industrials Aerospace & Defense 0.09%

Materials Construction Materials 0.09%

Materials Gold 0.09%

Communication Services Alternative Carriers 0.09%

Energy Oil & Gas Equipment & Services 0.09%

Consumer Discretionary Household Appliances 0.08%

Consumer Discretionary Automotive Retail 0.08%

Real Estate Residential REITs 0.08%

Health Care Health Care Technology 0.07%

Health Care Health Care Distributors 0.07%

Communication Services Broadcasting 0.07%

Consumer Discretionary Tires & Rubber 0.07%

Consumer Discretionary Homebuilding 0.06%

Materials Paper Packaging 0.06%

Industrials Highways & Railtracks 0.06%

Materials Fertilizers & Agricultural Che 0.06%

Industrials Airlines 0.06%

Financials Reinsurance 0.06%

Materials Metal & Glass Containers 0.05%

Financials Specialized Finance 0.05%

Real Estate Real Estate Services 0.05%

Consumer Discretionary Leisure Products 0.05%

Financials Thrifts & Mortgage Finance 0.05%

Communication Services Advertising 0.05%

Real Estate Office REITs 0.04%

Information Technology Electronic Manufacturing Servi 0.04%

Real Estate Health Care REITs 0.04%

Industrials Airport Services 0.04%

Materials Aluminum 0.04%

Materials Diversified Chemicals 0.04%

Industrials Human Resource & EmploymentSe 0.04%

Consumer Discretionary Distributors 0.04%

Consumer Discretionary Consumer Electronics 0.04%

Materials Paper Products 0.03%

Consumer Staples Food Distributors 0.03%

Consumer Staples Drug Retail 0.03%

Utilities Renewable Electricity 0.03%



Materials Precious Metals & Minerals 0.03%

Industrials Marine Ports & Services 0.03%

Utilities Water Utilities 0.03%

Energy Oil & Gas Drilling 0.02%

Information Technology Technology Distributors 0.02%

Real Estate Diversified REITs 0.02%

Financials Mortgage REITs 0.02%

Real Estate Real Estate Development 0.02%

Real Estate Hotel & Resort REITs 0.01%

Consumer Discretionary Motorcycle Manufacturers 0.01%

Consumer Staples Agricultural Products 0.01%

Consumer Discretionary Leisure Facilities 0.01%

Industrials Commercial Printing 0.01%

Consumer Discretionary Computer & Electronics Retail 0.01%

Consumer Discretionary Homefurnishing Retail 0.01%

Consumer Discretionary Education Services 0.01%

Industrials Office Services & Supplies 0.01%

Communication Services Publishing 0.01%

Consumer Discretionary Home Furnishings 0.01%

Consumer Discretionary Textiles 0.01%

Energy Coal & Consumable Fuels 0.00%

Materials Forest Products 0.00%

Utilities Independent Power Producers & 0.00%

Consumer Discretionary Department Stores 0.00%

Materials Silver 0.00%

Consumer Discretionary Housewares & Specialties 0.00%

Industrials Security & Alarm Services 0.00%

Consumer Discretionary Specialized Consumer Services 0.00%

No sector data  43.42%

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 



I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en
revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej



 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1% 

0%

0%

1% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 75% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Pension GPS 7-11 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

529 90 1.0% 4

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 94 0.6% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 18 0.3% 1



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Allocation Gps Dkk Balanced Wi 85.7% LU

Danske Invest Sicav Denmark Focus W 5.3% LU

Di Hedge Fixed Income Relative Value Dkk W 3.8% GG

Di Sicav Sif Global Cross Asset Volatilityw P 3.2% LU

Di Sicav Sif Fixed Income Global Value W P 2.1% LU

Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P 1.6% LU

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 78% Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 85%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

78%

#2 Andre
22%

#1A Bæredygtige
2%

#1B Andre M/S
karakteristika 

76%

Tilpasset klassificeringssystemet

2%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Sektor Sub-sektor Andel
Financials Diversified Banks 3.38%

Health Care Pharmaceuticals 1.19%

Information Technology Systems Software 0.67%

Information Technology Technology Hardware, Storage & 0.61%

Information Technology Semiconductors 0.61%

Health Care Health Care Equipment 0.44%

Communication Services Interactive Media & Services 0.43%

Health Care Biotechnology 0.39%

Consumer Discretionary Automobile Manufacturers 0.38%

Information Technology Application Software 0.37%

Consumer Discretionary Internet & Direct Marketing Re 0.35%

Utilities Electric Utilities 0.35%

Information Technology Data Processing & Outsourced S 0.34%

Financials Property & Casualty Insurance 0.33%

Energy Integrated Oil & Gas 0.33%

Communication Services Integrated Telecommunication S 0.29%

Health Care Life Sciences Tools & Services 0.29%

Consumer Staples Packaged Foods & Meats 0.27%

Materials Specialty Chemicals 0.27%

Industrials Electrical Components & Equipm 0.25%

Health Care Managed Health Care 0.23%

Information Technology Semiconductor Equipment 0.23%

Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury 0.22%

Industrials Industrial Machinery 0.21%

Information Technology IT Consulting & Other Services 0.20%

Industrials Trading Companies & Distributo 0.19%

Financials Multi-line Insurance 0.19%

Industrials Marine 0.18%

Industrials Air Freight & Logistics 0.18%

Consumer Staples Soft Drinks 0.18%

Consumer Staples Brewers 0.18%

Consumer Staples Household Products 0.18%

Financials Life & Health Insurance 0.17%
Energy Oil & Gas Exploration & Produc 0.17%

Financials Regional Banks 0.17%

Financials Asset Management & Custody Ban 0.17%

Consumer Discretionary Restaurants 0.15%

Financials Financial Exchanges & Data 0.14%

Financials Investment Banking & Brokerage 0.14%

Financials Diversified Capital Markets 0.14%

Industrials Construction Machinery & Heavy 0.13%



Information Technology Communications Equipment 0.13%

Communication Services Wireless Telecommunication Ser 0.13%

Consumer Staples Food Retail 0.13%

Health Care Health Care Supplies 0.12%

Consumer Staples Personal Products 0.12%

Industrials Diversified Support Services 0.12%

Consumer Discretionary Home Improvement Retail 0.12%

Industrials Building Products 0.12%

Real Estate Specialized REITs 0.12%

Industrials Research & Consulting Services 0.12%

Consumer Staples Hypermarkets & Super Centers 0.11%

Consumer Discretionary Hotels, Resorts & Cruise Lines 0.10%

Real Estate Real Estate Operating Companie 0.10%

Financials Multi-Sector Holdings 0.10%

Industrials Railroads 0.10%

Industrials Industrial Conglomerates 0.10%

Communication Services Cable & Satellite 0.09%

Industrials Heavy Electrical Equipment 0.09%

Communication Services Movies & Entertainment 0.09%

Materials Diversified Metals & Mining 0.09%

Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 0.09%

Industrials Construction & Engineering 0.08%

Health Care Health Care Services 0.08%

Utilities Multi-Utilities 0.07%

Industrials Agricultural & Farm Machinery 0.07%

Energy Oil & Gas Storage & Transporta 0.07%

Financials Thrifts & Mortgage Finance 0.07%

Materials Industrial Gases 0.07%

Communication Services Interactive Home Entertainment 0.07%

Consumer Discretionary Apparel Retail 0.06%

Materials Steel 0.06%

Financials Consumer Finance 0.06%

Information Technology Electronic Components 0.06%

Consumer Staples Distillers & Vintners 0.06%

Information Technology Electronic Equipment & Instrum 0.06%

Consumer Discretionary Footwear 0.06%

Real Estate Retail REITs 0.06%

Consumer Discretionary General Merchandise Stores 0.06%

Energy Oil & Gas Refining & Marketing 0.05%

Materials Fertilizers & Agricultural Che 0.05%

Industrials Environmental & Facilities Ser 0.05%

Consumer Discretionary Specialty Stores 0.05%

Financials Insurance Brokers 0.05%

Utilities Gas Utilities 0.05%



Financials Other Diversified Financial Se 0.04%

Financials Reinsurance 0.04%

Materials Commodity Chemicals 0.04%

Information Technology Internet Services & Infrastruc 0.04%

Materials Gold 0.04%

Energy Oil & Gas Equipment & Services 0.04%

Industrials Aerospace & Defense 0.04%

Health Care Health Care Technology 0.04%

Consumer Discretionary Automotive Retail 0.04%

Consumer Discretionary Homebuilding 0.04%

Industrials Trucking 0.04%

Health Care Health Care Distributors 0.04%

Real Estate Industrial REITs 0.04%

Industrials Airlines 0.03%

Consumer Discretionary Consumer Electronics 0.03%

Health Care Health Care Facilities 0.03%

Consumer Discretionary Leisure Products 0.03%

Real Estate Residential REITs 0.03%

Materials Paper Packaging 0.03%

Communication Services Advertising 0.03%

Industrials Highways & Railtracks 0.03%

Materials Metal & Glass Containers 0.03%

Real Estate Diversified Real Estate Activi 0.03%

Consumer Discretionary Casinos & Gaming 0.03%

Materials Construction Materials 0.03%

Industrials Human Resource & EmploymentSe 0.03%

Utilities Renewable Electricity 0.02%

Information Technology Electronic Manufacturing Servi 0.02%

Materials Diversified Chemicals 0.02%

Real Estate Real Estate Development 0.02%

Financials Mortgage REITs 0.02%

Communication Services Alternative Carriers 0.02%

Real Estate Real Estate Services 0.02%

Materials Paper Products 0.02%

Materials Copper 0.02%

Industrials Airport Services 0.02%

Real Estate Office REITs 0.02%

Real Estate Health Care REITs 0.02%

Consumer Discretionary Household Appliances 0.02%

Communication Services Broadcasting 0.02%

Consumer Discretionary Motorcycle Manufacturers 0.02%

Materials Aluminum 0.01%

Utilities Water Utilities 0.01%

Consumer Discretionary Education Services 0.01%



Real Estate Diversified REITs 0.01%

Consumer Discretionary Tires & Rubber 0.01%

Consumer Discretionary Distributors 0.01%

Information Technology Technology Distributors 0.01%

Financials Specialized Finance 0.01%

Consumer Staples Food Distributors 0.01%

Consumer Discretionary Computer & Electronics Retail 0.01%

Consumer Staples Agricultural Products 0.01%

Consumer Discretionary Leisure Facilities 0.01%

Consumer Staples Drug Retail 0.01%

Materials Precious Metals & Minerals 0.01%

Consumer Discretionary Home Furnishings 0.01%

Industrials Marine Ports & Services 0.01%

Energy Oil & Gas Drilling 0.00%

Consumer Discretionary Department Stores 0.00%

Consumer Discretionary Specialized Consumer Services 0.00%

Utilities Independent Power Producers & 0.00%

Energy Coal & Consumable Fuels 0.00%

Industrials Security & Alarm Services 0.00%

Real Estate Hotel & Resort REITs 0.00%

Materials Forest Products 0.00%

Communication Services Publishing 0.00%

Industrials Commercial Printing 0.00%

Consumer Discretionary Homefurnishing Retail 0.00%

Industrials Office Services & Supplies 0.00%

Consumer Discretionary Housewares & Specialties 0.00%

Materials Silver 0.00%

Consumer Discretionary Textiles 0.00%

No sector data  79.61%

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 



I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en
revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej



 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

2% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 2%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Flexinvest Fri 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på 28% 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at understøtte FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ("FN's Verdensmål") ved delvist
at investere i bæredygtige investeringer

2. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

3. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

4. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

5. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
7. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika, men visse underliggende fonde, som produktet er investeret i kan have anvendt et sådan



referencebenchmark. 

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Bæredygtige investeringer 

Indikator: Andelen af bæredygtige investeringer med bidrag til FN's Verdensmål.
Bindende element: Produktet er forpligtet til at investere minimum 5% af formuen i bæredygtige investeringer. 

Grafen viser allokeringen til bæredygtige investeringer målt mod produktets investeringer for referenceperioden.

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0



Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0

Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner, herunder på niveau af
underliggende fonde. 

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse



Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

Hvad var målene for de bæredygtige investeringer, som det finansielle produkt delvis
foretog, og hvordan bidrog de bæredygtige investeringer til sådanne mål?

De vigtigste negative
indvirkninger er
investeringsbeslutningernes
betydeligste negative
indvirkninger på
bæredygtighedsfaktorer i
forbindelse med
miljømæssige, sociale og
personalemæssige
spørgsmål, respekt for 
menneskerettighederne,
bekæmpelse af korruption
og bekæmpelse af
bestikkelse. 

Produktet investerede delvist i bæredygtige investeringer gennem underliggende fonde ud fra målet om at bidrage
positivt til opnåelsen af et eller flere miljømæssige og sociale mål omfattet af FN’s Verdensmål (de enkelte
verdensmål er også refereret til som "SDG", som en forkortelse af UN Sustainable Development Goals). 

Produktets bæredygtige investeringer med et miljømæssigt mål var målrettet følgende af FN's Verdensmål: 6:
Rent vand og sanitet, 7: Bæredygtig energi, 9: Industri, innovation og infrastruktur, 11: Bæredygtige byer og
lokalsamfund, 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 14: Livet i havet, 15: Livet på land, og 17:
Partnerskaber for handling.

Produktets bæredygtige investeringer med et socialt mål var målrettet følgende af FN’s Verdensmål: 1:
Afskaffelse af fattigdom, 2: Stop sult, 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem
kønnene, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 10: Mindre ulighed, 16: Fred, retfærdighed og stærke
institutioner og 17: Partnerskaber for handling.

Produktet har bidraget til FN's Verdensmål gennem investeringer i underliggende fonde, der helt eller delvist har
investeret i bæredygtige investeringer. De underliggende fondes kriterier for bæredygtige investeringer har været
bestemmende for, a) hvorvidt produktet har investeret i fondene og 2) hvordan de bæredygtige investeringer i
fonden vurderes til at bidrage til FN's Verdensmål.

Inden for referenceperioden har produktets således bidraget til FN's Verdensmål gennem:
• investeringer med en vægtet andel af 12% af produktets formue, der følger Danske Banks model for

bæredygtige investeringer ("SDG Modellen")
• investeringer med en vægtet andel af 2% af produktets formue i obligationer mærkede som bæredygtige

(disse investeringer kan også opfylde kriterier under SDG Modellen, men tæller alene een gang i den samlede
opgørelse af bæredygtige investeringer)

• investeringer med en vægtet andel af 0% i fonde med reduktion af CO2-emission som bæredygtigt



investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål.
.

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet (”taksonomirettede investeringer”). Disse taksonomirettede investeringer bidrog
væsentligt til miljømålet "modvirkning af klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem
screeningskriterierne defineret i EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette
bidrag, samt information om beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Bæredygtige investeringer under SDG Modellen

SDG Modellen analyserer og måler udsteders services og produkters bidrag til FN's Verdensmål og i hvilket
omfang driften er tilpasset disse mål gennem underliggende "SDG impact indikatorer". SDG Impact
indikatorerne måler gennem relevante nøgleindikatorer udsteders bidrag til FN's Verdensmål og genererer en
samlet SDG score for udsteder. Skalaen går fra -3 til + 5, hvor fem repræsenterer den bedste score. Alene
udstedere med en score på to eller derover er egnede for produktet at investere i som en bæredygtig investering
under SDG Modellen. Denne kvantitative model suppleres af kvalitative krav, der tillader en selvstændig
vurdering af udsteder i mangel af data.

I tabellen ses hvordan produktets bæredygtige investeringer i henhold til SDG Modellens underliggende kriterier
bidrog til FN's Verdensmål. Skalaen for tabellen går fra -100 til +100, hvor +100 repræsenterer den højeste
scoring. Scoring for tabellen er baseret på følgende: a) for produkter/aktiviteter: den gennemsnitlige andel af
udsteders omsætning med bidrag til hvert af FN's verdensmål og b) for drift: udsteders relative indvirkning på
FN's verdensmål målt op imod sammenlignelige virksomheder.

Produkter Drift

Obligationer mærkede som bæredygtige

I grafen ses andelen af investeringer i produktet mærket som bæredygtige obligationer. Disse investeringer i
bæredygtighedsmærkede obligationer kan også opfylde kriterier under SDG Modellen og derfor tælle med i
opgørelsen ovenfor. Investeringerne tæller dog alene en gang i den samlede opgørelse af bæredygtige
investeringer.



Investeringer med reduktion af CO2-emission som bæredygtigt investeringsmål 

Investeringer i fonde, der foretager bæredygtige investeringer udfra et mål om at reducere CO2 i
overensstemmelse med Parisaftalen, (vægtet andel af 0% af produktets investeringer), vurderes for produktet at
bidrage til FN's Verdensmål 13 om Klimaindsats.
Bidraget for disse underliggende fonde opnås gennem bæredygtige investeringer, der følger et klimabenchmark
under EU's benchmarkforordning.

I tabellen ses den vægtede carbon intensitet (ejerandels vægtede udledning i forhold til omsætning) i disse fonde
målt relativt til deres referencebencmark (klimabenchmark) og det brede markedsindeks

Hvordan skadede de bæredygtige investeringer, som det finansielle produkt delvis
foretog, ikke i væsentlig grad nogen af de miljømæssige eller sociale bæredygtige
investeringsmål? 

Produktets bæredygtige investeringer var ikke til væsentlig skade for miljømæssige eller sociale bæredygtige
investeringsmål. Dette hensyn blev sikret gennem produktets generelle eksklusionskriterier og som en integreret
del af udvælgelsen af bæredygtige investeringer i produktets underliggende fonde.

For yderligere information om ekskluderede udstedere, se afsnittet "Bæredygtighedsindikatorer" ovenfor. 

For så vidt angår produktets taksonomirettede investeringer blev der udført en vurdering af, om aktiviteterne
opfyldte screeningkriterierne for "Do No Significant Harm" defineret under EU-klassificeringssystemet. Denne
vurdering blev foretaget på grundlag af rapporteret data fra udstedere og estimater fra produktets dataudbyder ISS
ESG samt produktets egne eksklusioner. I referenceperioden 2022 var mængden af rapporteret data under
EU-klassificeringssystemet begrænset, hvorfor vægten af taksonomirettede investeringer i produktet er vurderet
udfra estimater. 

Hvordan blev der taget hensyn til indikatorer for negative indvirkninger på
bæredygtighedsfaktorer?

Produktet forholdt sig til indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som defineret i
Danske Bank A/S’ erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.  

Disse indikatorer indgik som en integreret del af produktets eksklusionskriterier og ved vurderingen ud fra
underliggende fondes modeller, herunder SDG Modellen. SDG Modellen tager højde for, at en udsteder ikke kan
betragtes som en bæredygtige investering, hvis udsteder gennem drift og produktionsform vurderes til at have en
væsentlig negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer, herunder relativt for en given sektor, og ikke tilstræber
at begrænse disse negative indvirkninger. Vurderingen er ikke knyttet op på konkrete grænseværdier for enkelte
indikatorer, men indikatorerne for negativ indvirkning indgår overordnet som en del af investeringsanalysen,
særligt gennem vurderinger af udstedere modtaget fra eksterne dataudbydere.

Forvaltningen og prioriteringen af de vigtigste negative indikatorer på bæredygtighedsfaktorer varierede på
niveau af de underliggende fonde, særligt for underliggende fonde med CO2-reduktion som mål er hensynet til de
vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer grundlæggende blevet varetaget gennem eksklusioner
i benchmarket og supplerende eksklusioner anvendt af fondene samt produktet

Var de bæredygtige investeringer i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for
multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og
menneskerettigheder? 

Ja. Produktetss bæredygtige investeringer er foretaget i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for
multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. Dette
hensyn blev varetaget gennem produktets eksklusioner for samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd, der
er baseret på Danskes Bank udvidede bæredygtighedsscreening. Den udvidede screening undersøger blandt andet
udstedere for overholdelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende
principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. 



EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner og udvælgelse af bæredygtige investeringer. Desuden tog
produktet hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af
porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem
aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 

Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Flexinvest Aktier 43.5% DK

Di Sele Flexinvest Danske Obl 27.7% DK

Di Sele Flexinvest Globale Obligationer Kl 14.6% DK

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.7% DK

Di Sele Flexinvest Korte Obl 9.0% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Inden for referenceperioden har produktet investeret i overensstemmelse med en forpligtelse til delvist at
investere i bæredygtige investeringer.

Produktets investeringer i miljæmæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter er vurderet ud fra kriterierne under
EU-klassificeringssystemet.

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i dette bilag. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for,
produktets bæredygtige investeringer samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt
ejerskab. Henset til at produktet også har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i
kontanter og andre likvide midler), var andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige
og sociale karakteristika 96%. Til sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika 80%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Produktet har inden for referenceperioden investeret 17% i bæredygtige investeringer. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

96%

#2 Andre
4%

#1A Bæredygtige
28%

#1B Andre M/S
karakteristika 

68%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%

Andre miljømæssige
10%

Sociale 
17%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1% 

0%

0%

1%

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvad var andelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke var i
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet?

Er miljømæssigt
bæredygtige investeringer,
der ikke tager hensyn til
kriterierne for miljømæssigt
bæredygtige økonomiske
aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet.

Andelen af produktets bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet (miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter) var ved udgangen af
referenceperioden 10%.

Produktet investerede i bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke var miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter, henset til at aktiviteter dækket af EU-klassificeringssystemet ikke er fuldt ud dækkende
for opnåelsen af de miljømål, produktets delvise bæredygtige investeringer er målrettet. Yderligere
vanskeliggjorde mangel på indrapporteret data fra udstedere muligheden for at vurdere, hvorvidt udstedere har
aktiviteter i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet.

Bæredygtige investeringer i underliggende, der følger EU klimabenchmark, er ikke for nuværende tilpasset
EU-klassificeringssystemet. 

Hvilken andel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktets andel af socialt bæredygtige investeringer var ved udgangen af referenceperioden 17%.

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 



Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier og delvise bæredygtige investeringer.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 

Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Flexinvest Forvaltning Fokus Værdistigning 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.7% 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.4% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.5% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.2% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Flexinvest Danske Obl 58.6% DK

Di Sele Flexinvest Aktier 34.6% DK

Di Sele Flexinvest Globale Obligationer Kl 10.2% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 

Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 97%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 80%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 



Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

98%

#2 Andre
2%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

97%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden

Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?



Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en
revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej



 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 0%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Flexinvest Forvaltning Fokus Udbytte 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.6% 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.3% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.1% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.4% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.2% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Flexinvest Fonde 58.6% DK

Di Global Sustainable Future, Klasse Dkk W D 13.2% DK

Di Sele Flexinvest Aktier 8.7% DK

Di Sele Global Eq Solution 7.7% DK

Di Nye Markeder Obligationer, Klasse Dkk W D H 3.5% DK

Di Globale High Yield-Obligationer, Kl. Dkk W D H 2.6% DK

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 2.6% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 2.3% DK

Di Danmark, Klasse Dkk W D 2.2% DK

Di Nye Markeder, Klasse Dkk W D 1.9% DK

Di Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, Klasse Dkk W D 1.7% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 96%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 80%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

97%

#2 Andre
3%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

96%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 0%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Flexinvest Forvaltning Fonde 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Flexinvest Fonde 44.6% DK

Di Global Sustainable Future, Klasse Dkk W D 14.4% DK

Di Sele Flexinvest Aktier 12.6% DK

Di Sele Global Eq Solution 11.5% DK

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 5.6% DK

Di Nye Markeder Obligationer, Klasse Dkk W D H 3.7% DK

Di Globale High Yield-Obligationer, Kl. Dkk W D H 3.6% DK

Di Danmark, Klasse Dkk W D 3.0% DK

Di Nye Markeder, Klasse Dkk W D 2.5% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 2.0% DK

Di Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, Klasse Dkk W D 1.7% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 96%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 80%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

96%

#2 Andre
4%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

95%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1% 

0%

0%

1%

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 0%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje VSO Classic 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyret 
elproduktion

0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Akk Dkk WH 32.3% DK

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 12.7% DK

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.9% DK

Di Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond Wa 5.7% LU

Dix Global Ac Restricted Akk., Kl. Dkk W 5.5% DK

Di Sele Global Equity Solution Akk Dkk W 5.3% DK

Di Danmark - Akkumulerende, Klasse Dkk W 3.9% DK

Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa 3.7% LU

Di Emerging Markets Debt Hard Ccy - Acc Eur W H 3.4% DK

Di Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk W 3.2% DK

Di Global Indeks - Akkumulerende, Klasse Dkk W H 2.9% DK

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity 2.9% LU

Di Sele Us High Yield Bonds, Akk Klasse Dkk W 2.7% DK

Jpmorgan Funds - Us Smaller Companies C (Acc) Usd 2.5% LU

Di Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akk Kl Dkk W 1.6% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 92%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 75%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

92%

#2 Andre
8%

#1A Bæredygtige
2%

#1B Andre M/S
karakteristika 

90%

Tilpasset klassificeringssystemet

2%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene I oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

2% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 95% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 2%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje VSO Extra 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Akk Dkk WH 21.0% DK

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 12.5% DK

Di Global Tactical Allocation Wi-Dkk H P 10.0% LU

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.9% DK

Danske Invest Hedge Fixed Income Opp. Fnd. Dkk 6.3% GG

Di Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond Wa 5.9% LU

Di Sele Global Equity Solution Akk Dkk W 5.5% DK

Di Global Indeks - Akkumulerende, Klasse Dkk W H 4.1% DK

Di Sicav Global Alternative Opportunities Wi P 4.0%  

Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P 4.0% LU

Dix Global Ac Restricted Akk., Kl. Dkk W 3.9% DK

Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa 3.8% LU

Di Danmark - Akkumulerende, Klasse Dkk W 3.8% DK

Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wa P 3.7% LU

Di Hedge Fixed Income Relative Value Dkk W 3.6% GG

Di Emerging Markets Debt Hard Ccy - Acc Eur W H 3.3% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 82%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 70%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

85%

#2 Andre
15%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

84%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

1% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 72% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 2%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Funds Extra 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Kl 20.9% DK

Di Global Tactical Allocation Wi-Dkk H P 10.0% LU

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.8% DK

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 8.8% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 8.5% DK

Danske Invest Hedge Fixed Income Opp. Fnd. Dkk 6.3% GG

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 5.9% DK

Di Sele Global Eq Solution 5.3% DK

Di Globale Mellemlange Indeksobligat. Kl Dkk W DH 4.8% DK

Di Danmark Fokus, Klasse Dkk W D 4.2% DK

Di Sicav Global Alternative Opportunities Wi P 4.0%  

Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P 4.0% LU

Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wa P 3.7% LU

Di Hedge Fixed Income Relative Value Dkk W 3.6% GG

Di Nye Markeder Obligationer, Klasse Dkk W D H 3.3% DK

Di Sele Us High Yield Bonds, Akk Klasse Dkk W 3.2% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 79%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 70%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

83%

#2 Andre
17%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

82%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1% 

0%

0%

1% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 70% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Funds Classic 7-15 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyret 
elproduktion

0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Kl 32.0% DK

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 9.9% DK

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.7% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 8.8% DK

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 5.6% DK

Di Sele Global Eq Solution 5.4% DK

Di Globale Mellemlange Indeksobligat. Kl Dkk W DH 4.8% DK

Di Danmark Fokus, Klasse Dkk W D 4.3% DK

Di Nye Markeder Obligationer, Klasse Dkk W D H 3.3% DK

Di Sele Us High Yield Bonds, Akk Klasse Dkk W 3.1% DK

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity 2.9% LU

Jpmorgan Funds - Us Smaller Companies C (Acc) Usd 2.4% LU

Di Nye Markeder, Klasse Dkk W D 2.4% DK

Jpmorgan Us Select Equity Fund - C Acc Old 1.8% LU

Di Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, Klasse Dkk W D 1.6% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 90%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 75%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

91%

#2 Andre
9%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

90%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene I oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

2% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 94% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Pension Equities 7-11 år, meget høj

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 70 2.4% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 77 1.2% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 6 0.5% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 21 1.6% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 10 0.7% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank Wealth Management’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank Wealth Management’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank Wealth Management' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på
bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 17.7% DK

Di Sele Global Equity Solution Akk Dkk W 14.6% DK

Dix Global Ac Restricted Akk., Kl. Dkk W 12.1% DK

Di Europa, Klasse Dkk W D 8.7% DK

Di Danmark Fokus, Klasse Dkk W D 8.7% DK

Di Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk W 8.2% DK

Jpmorgan Us Select Equity Fund - C Acc Old 6.8% LU

Di Sele Global Restricted 4.6% DK

Di Japan, Klasse Dkk W D 3.6% DK

Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Akk Dkk W 3.5% DK

Di Sele Usa Mid Cap, Klasse Dkk W 3.3% DK

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity 2.8% LU

Jpmorgan Funds - Us Smaller Companies C (Acc) Usd 2.7% LU

Dix Global Em. Markets Restricted Akk., Kl. Dkk W 2.4% DK

Di Danmark Indeks Ex Omxc20, Klasse Dkk W D 2.1% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 87%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 75%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

87%

#2 Andre
13%

#1A Bæredygtige
3%

#1B Andre M/S
karakteristika 

84%

Tilpasset klassificeringssystemet

3%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 3%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 3%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

3% 

0%

0%

3% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 71% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 3%

Mulighedsskabende aktiviteter 2%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank Wealth Management’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Pension Classic 7-11 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyret 
elproduktion

0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Akk Dkk WH 32.1% DK

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.8% DK

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 9.5% DK

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 5.5% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 5.5% DK

Di Globale Mellemlange Indeksobligat. Kl Dkk W DH 4.8% DK

Di Sele Global Equity Solution Akk Dkk W 4.8% DK

Dix Global Ac Restricted Akk., Kl. Dkk W 4.3% DK

Di Danmark Fokus, Klasse Dkk W D 4.3% DK

Di Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk W 3.6% DK

Di Emerging Markets Debt Hard Ccy - Acc Eur W H 3.4% DK

Di Sele Us High Yield Bonds, Akk Klasse Dkk W 2.9% DK

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity 2.9% LU

Jpmorgan Funds - Us Smaller Companies C (Acc) Usd 2.4% LU

Jpmorgan Us Select Equity Fund - C Acc Old 2.1% LU

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 90%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 75%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

90%

#2 Andre
10%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

89%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene I oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

2% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 93% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Danske Porteføljepleje Pension Extra 7-11 år, middel risiko

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske aktiviteter.
Nævnte forordning
indeholder ikke en liste
over socialt bæredygtige
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer
med et miljømål kan være i
overensstemmelse med
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 

Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 76 0.9% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 85 0.5% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 0 0.0% 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 9 0.2% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 29 0.7% 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 13 0.3% 0



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde. Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 

Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde.
Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer listet i
Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1.
Oktober 2022  (eller hvis
lanceret i 2022  tidspunktet
for produktets lancering) til
30. december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Di Sele Danske Obligationer Allokering Akk Dkk WH 20.9% DK

Di Global Tactical Allocation Wi-Dkk H P 10.0% LU

Di Sele Tactical Asset Allocation Danmark Kl Dkk W 9.8% DK

Dix Usa Restricted Akk., Kl. Dkk W 9.6% DK

Di Global Indeks, Klasse Dkk W D 7.5% DK

Danske Invest Hedge Fixed Income Opp. Fnd. Dkk 6.3% GG

Di Euro Investment Grade-Obligationer Kl Dkk W DH 5.9% DK

Di Globale Mellemlange Indeksobligat. Kl Dkk W DH 4.9% DK

Di Sele Global Equity Solution Akk Dkk W 4.7% DK

Di Danmark Fokus, Klasse Dkk W D 4.2% DK

Di Sicav Global Alternative Opportunities Wi P 4.0%  

Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P 4.0% LU

Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wa P 3.7% LU

Di Hedge Fixed Income Relative Value Dkk W 3.6% GG

Di Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk W 3.4% DK

Di Emerging Markets Debt Hard Ccy - Acc Eur W H 3.3% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 



Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 80%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 70%. 
Såfremt produktet ikke har nået den planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og sociale karakteristika, skyldes det en høj allokering til kontanter og/eller derivater.
Hvis produktet ikke har opfyldt målet i forhold til dets planlagte aktivallokering til investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika vil det blive revurderet i forhold til om
niveauet skal tilpasses. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 

Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

84%

#2 Andre
16%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

83%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden



Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser op til 10 sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er
baseret på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes
sådan data er angivet under "No sector data". 

I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en



revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej

 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2% 

0%

0%

1% 

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 71% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet Q4 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 1%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Puljeinvest Børneopsparing - Mellem risiko - 7-11 år

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske 
aktiviteter. Nævnte
forordning indeholder ikke
en liste over socialt
bæredygtige økonomiske
aktiviteter.  Bæredygtige
investeringer med et
miljømål kan være i
overensstemmelse med 
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 
Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 N/A N/A 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 N/A N/A 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 N/A N/A 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 N/A N/A 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 N/A N/A 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 N/A N/A 1



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde.  Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 
Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

På grund af en teknisk omstændighed er der ikke udøvet stemmerettigheder tilknyttet aktierne i beholdningen
siden november 2022. Dette er ved at blive rettet, så der senest fra midten af 2. kvartal 2023 igen bliver udøvet
stemmerettigheder.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde. Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
listet i Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på
bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1. januar
2022  (eller hvis lanceret i
2022  tidspunktet for
produktets lancering) til 30.
december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Pulje Globale Aktier Plus 42.2% DK

Pulje Globale Obligationer Plus 30.6% DK

Pulje Globale Kredit Obligationer 15.4% DK

Pulje Globale Korte Obligationer 10.5% DK

Pulje Globale Indeksobligationer Plus 7.3% DK

Pulje Danske Aktier Plus 3.9% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 

Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 87%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 80%. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 



Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

87%

#2 Andre
13%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

86%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden

Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser de sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er baseret
på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes sådan data
er angivet under "No sector data". 

Sektor Sub-sektor Andel
No sector data  100.00%



I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.. 

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en
revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej



 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 0%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer



Produkt navn: Puljeinvest Pension - Mellem risiko - 7-11 år

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika 

Ved "bæredygtig
investering" forstås en
investering i en økonomisk
aktivitet, der bidrager til et
miljømæssigt eller socialt
mål, forudsat at
investeringen ikke i
væsentlig grad skader
miljømæssige eller sociale
mål, og at de
investeringsmodtagne
virksomheder, følger god
ledelsespraksis. 

EU-klassificeringssystemet
er et klassificeringssystem,
der er fastsat i forordning
(EU) 2020/852, og som
opstiller en liste over
miljømæssigt bæredygtige
økonomiske 
aktiviteter. Nævnte
forordning indeholder ikke
en liste over socialt
bæredygtige økonomiske
aktiviteter.  Bæredygtige
investeringer med et
miljømål kan være i
overensstemmelse med 
klassificeringssystemet eller
ej.  

Havde dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

Ja Nej

Det foretog bæredygtige investeringer med et
miljømål:  %

i økonomiske aktiviteter, der
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
i økonomiske aktiviteter, der ikke
kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 

Det foretog bæredygtige investeringer med et
socialt mål: %

Det fremmede miljømæssige/sociale (M/S)
karakteristika og selv om det ikke havde en
bæredygtig investering som mål, havde det en
andel af bæredygtige investeringer på % 

med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet 
med et miljømål i økonomiske aktiviteter,
der ikke kvalificerer som miljømæssigt
bæredygtige i henhold til EU
klassificeringssystemet  
med et socialt mål 

Det fremmede M/S-karakteristika, men foretog
ikke nogen bæredygtige investeringer  

I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der
fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?
Produktet har fremmet nedenstående miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

1. Produktet søgte at efterleve visse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,
FN's Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO konventioner og andre
internationale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd. 

2. Produktet søgte at opfylde visse miljømæssige minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet
til at have aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning.

3. Visse etiske og sociale minimumsgarantier gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have uetiske
og/eller kontroversielle aktiviteter. 

4. Produktet tog hensyn til visse investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
5. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå

i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. 
6. Produktet søgte at påvirke udstederes håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at

afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis
relevant. 

Produktet har investeret i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som defineret i
EU-klassificeringssystemet. Disse investeringer bidrog væsentligt til miljømålet "modvirkning af
klimaændringer".  Investeringerne er identificeret gennem screeningskriterierne defineret i
EU-klassificeringssystemet, herunder kriterier for bidrag. Vægtningen af dette bidrag, samt information om



beregningsmetoder og anvendelse af datakilder fremgår nedenfor i dette bilag. 

Produktet anvendte ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika

Hvordan klarede bæredygtighedsindikatorerne sig? 

Bæredygtighedsindikatorer
måler, hvordan de
miljømæssige eller sociale
karakteristika, der fremmes
af dette finansielle produkt,
opnås. 

Nedenstående rapportering over produktets bæredygtighedsindikatorer anviser, hvordan produktets miljømæssige
og sociale karakteristika blev opnået. Bæredygtighedsindikatorerne er ikke, herunder ved historiske
sammenligninger, omfattet af en revisionserklæring eller anden gennemgang foretaget af tredjepart. 

Eksklusioner

Bæredygtighedsindikator: Produktet anvender to målepunkter for eksklusioner relateret til ”samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og adfærd”, "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" og "uetiske og/eller
kontroversielle aktiviteter":
 
1) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori 
2) antal af udstedere ekskluderet under den enkelte eksklusionskategori, som produktet er investeret i. 

Det første målepunkt viser det totale antal af udstedere udelukket under den enkelte eksklusionskategori.
Målepunktet giver ikke en indikation af eksklusionens potentielle indvirkning på produktet. I det omfang et
referencebenchmark er anvist for produktet, rapporteres eksklusionens potentielle indvirkning på produktet
gennem en sammenligning mod investeringer i benchmarket. Benchmarket betragtes som repræsentativ for
investeringer inden for produktets generelle investeringsunivers. 

Antal udelukkede udstedere i produktet anviser, om produktet er investereret i udstedere, der er dækket af
produktets eksklusionskriterier. 
Bindende element: Produktet udelukker udstedere omfattet af produktets eksklusioner. 

Eksklusionskategori Eksklusion Antal
udelukkede
udstedere

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(antal)

Udelukkede
udstedere i
afdelingens
benchmark
(%)

Antal
udelukkede
udstedere i
afdelingen

Samfundsmæssigt
skadelige aktiviteter og
adfærd

Udvidet
bæredygtigheds-
screening

520 N/A N/A 1

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Termisk kul 361 N/A N/A 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tørvefyretelproduktion 0 N/A N/A 0

Betydelig negativ
klimapåvirkning

Tjæresand 26 N/A N/A 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Kontroversielle våben 97 N/A N/A 0

Uetiske eller
kontroversielle
aktiviteter

Tobak 129 N/A N/A 1



Samlet antal ekskluderede udstedere i benchmarket
Samlet antal ekskluderede udstedere i afdelingen

Aktivt ejerskab (udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold)

Dialog (engagement) 

Bæredygtighedsindikator: Som målepunkt for dialog anvendes og rapporteres antallet af dialoger med udstedere i
produktets portefølje, herunder på niveau af underliggende fonde.  Denne dialog kan være foretaget af andre
investeringsteams end det team ansvarlig for at forvalte produktet. 
Bindende element: Dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsemner

Dialoger om miljømæssige emner
Dialoger om sociale emner
Dialoger om god selskabsledelse

Stemmeafgivelse

Bæredygtighedsindikator: Antallet af miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om i overensstemmelse
med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende fonde. 
Bindende element: Aktionærforslag om miljømæssige og/eller sociale forhold håndteres i overensstemmelse
Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab



Antal stemmeafgivelser på miljømæssige og sociale forslag
Antal stemmeafgivelser på forslag relateret til god selskabsledelse

...og sammenlignet med tidligere perioder?

I det omfang produktet i tidligere perioder har rapporteret mod angivne bæredygtighedsindikatorer, indeholder
oversigterne ovenfor en historisk sammenligning mod den relevante referenceperiode.

På grund af en teknisk omstændighed er der ikke udøvet stemmerettigheder tilknyttet aktierne i beholdningen
siden november 2022. Dette er ved at blive rettet, så der senest fra midten af 2. kvartal 2023 igen bliver udøvet
stemmerettigheder.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i
overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's
klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle
produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De
investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for
EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål. 

Hvordan tog dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 
Produktet tog hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem screening, der
dannede grundlag for produktets generelle eksklusioner Desuden tog produktet hensyn til de vigtigste negative
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved monitorering af porteføljen med mulighed for at håndtere vigtige
negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, herunder på niveau af underliggende
fonde. Produktet forholdte sig til de indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
listet i Danske Bank A/S' erklæring om investeringers vigtigste negative indvirkninger på
bæredygtighedsfaktorer. 

Fra første kvartal 2023 vil en opgørelse over de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer indgå
i den periodiske rapportering. 



Hvad var dette finansielle produkts største investeringer? 

Listen omfatter de
investeringer der udgjorde
den største andel af det
finansielle produkts
investeringer i
referenceperioden 1. januar
2022  (eller hvis lanceret i
2022  tidspunktet for
produktets lancering) til 30.
december 2022

Største investeringer Sektor Aktiver % Land
Pulje Globale Aktier Plus 42.2% DK

Pulje Globale Obligationer Plus 30.6% DK

Pulje Globale Kredit Obligationer 15.4% DK

Pulje Globale Korte Obligationer 10.5% DK

Pulje Globale Indeksobligationer Plus 7.3% DK

Pulje Danske Aktier Plus 3.9% DK

Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer? 
Produktet har ikke inden for den givne referenceperiode investeret ud fra et minimumstilsagn om at foretage
bæredygtige investeringer eller miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU
klassificeringssystemet. Produktet rapporterer derfor alene i henhold til den lovmæssige forpligtelse for produktet
til at rapportere om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Hvorvidt og i hvilket omfang produktet har investeret i sådanne i aktiviteter fremgår af  nedenstående oversigter
og afsnit i rapporten. 

I oversigten over "aktivallokering" ses derudover oplysning om andelen af investeringer i overensstemmelse med
produktets miljømæssige og/eller social karakteristika samt øvrige investeringer. Ved investeringer i
overensstemmelse med produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristika i oversigten skal forstås den andel
af produktets formue, der er blevet screenet med henblik på at fremme produktets miljømæssige og sociale
karakteristika. 

Hvad var aktivallokeringen?

Aktivallokering beskriver
andelen af investeringer i
specifikke aktiver. 

Produktet fremmede miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, der dannede grundlag for
samt overvågning af portføljen med henblik på at vurdere behovet for aktivt ejerskab. Henset til at produktet også
har forbeholdt sig adgang til at foretage #2Andre Investeringer (primært i kontanter og andre likvide midler), var
andelen af investeringer i overenstemmelse med produktets miljømæssige og sociale karakteristika 87%. Til
sammenligning er produktets planlagte aktivallokering til investeringer i overensstemmelse med miljømæssige
og/eller sociale karakteristika 80%. 

Minimumsandelsen af investeringer i overensstemmelse med miljømæssige og/eller sociale karakteristika er
beregnet mod markedsværdien af produktets investeringer. 



Investeringer
100%

#1 Tilpasset M/S
karakteristika

87%

#2 Andre
13%

#1A Bæredygtige
1%

#1B Andre M/S
karakteristika 

86%

Tilpasset klassificeringssystemet

1%  

#1 Tilpasset M/S karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de
miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. 

#2 Andre/Andet omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige
investeringer.

Kategori #1 i Overensstemmelse med M/S -karakteristika omfatter:
- Underkategori i #1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.
- Underkategori i #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i overensstemmelse med de
miljømæssige eller sociale karakteristka, og som ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Tallene i oversigten viser allokeringen i slutningen af reference perioden

Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?

Grafen viser de sektorer, som produktet havde den højeste eksponering mod ved årets udgang. Grafen er baseret
på beholdninger, hvor der er data for sektor allokering. Andelen af beholdninger, hvor der ikke findes sådan data
er angivet under "No sector data". 

Sektor Sub-sektor Andel
No sector data  100.00%



I hvilket omfang var de bæredygtige investeringer med et miljømål i
overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet?

For at være i
overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet
omfatter kriterierne for
fossilgas begrænsninger for
emissioner og overgang til
fuldt vedvarende energi
eller kulstoffattige
brændstoffer inden
udgangen af 2035. For
atomenergi indeholder
kriterierne omfattende
sikkerheds- og
affaldshåndteringsregler. 

Mulighedsskabende
aktiviteter gør det direkte
muligt for andre aktiviteter
at yde et væsentligt bidrag
til et miljømål. 

Omstillingsaktivitet er
aktiviteter, for hvilke der
endnu ikke findes
kulstoffattige alternativer,
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer til de
bedste resultater.. 

Den faktiske andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, økonomiske aktiviteter i produktet, hvis nogen, rapporteres i tabellen nedenfor. Til
brug for rapporteringen er der foretaget screening for aktiviteter, der bidrager til miljømål under
EU-klassificeringssystemet, og som vurderes at have et væsentligt bidrag til dette miljømål i henhold til
indikatorer defineret under EU-klassificeringssystemet.

Screeningen er også foretaget med henblik på at sikre, at investeringerne ikke gør væsentlig skade mod
miljømæssigt bæredygtige mål. Endelig er der foretaget en screening af udstederes overholdelse af
minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Til brug for beregningen af andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til
EU-klassificeringssystemet er omsætning anvendt som nøgletalsindikator for investeringerne både i finansielle og
ikke-finansielle virksomheder. 
Ved udgangspunkt i omsætningstal har produktet alene data til rådighed for miljømæssigt bæredygtige
investeringer, der i væsentligt omfang bidrager til miljømålet "modvirkning af klimaændringer". Således bidrager
eventuelle rapporterede miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for produktet alle til modvirkning af
klimaændringer. 

Screeningen er baseret på rapporteret data fra udstedere tilvejebragt for produktet gennem en ekstern
dataleverandør (ISS ESG), samt, i mangel af sådan rapportering, tilsvarende information fra udsteder eller den
eksterne dataleverandør. Produktets dataleverandør kan i den forbindelse anvende formodninger for data
(proxies) og disse formodninger/vurderinger kan variere fra dataleverandør.

Grundet manglende indrapporteret data fra udstedere, er produktets rapporterede tal for 2022 i overordnet grad
baseret på formodninger for vurderingen af de økonomiske aktiviteter. 

Denne ekstraordinære situation forventes at ændre sig for referenceåret 2023, hvor udstedere baseret inden for EU
i væsentligt højere grad forventes at rapportere, hvorvidt deres aktiviteter er i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet. 

Investeringers eventuelle opfyldelse af kravene i EU-klassificeringssystemet er ikke omfattet af en
revisionserklæring. 

Medførte det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller
atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet*?

Ja
Inden for fossilgas
Inden for atomkraft

Nej



 

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

Omsætning

CapEx

OpEx

0% 50% 100%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 1%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

Diagrammerne nedenfor viser med grønt procentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da

der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*,

viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl.

statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle

produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

1. Investeringer i overensstemmelse med

klassficeringssystemet, inkl. statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse med klassificeringssystemet,

ekskl. statsobligationer*

Denne graf repræsenterer 80% af de samlede investeringer.

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagementer. 

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet

I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Fossilgas 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet:
Atomenergi 
I overensstemmelse med klassificeringssystemet (uden
fossilgas og atomenergi) 
Ikke i overensstemmelse med klassificeringssystemet 



Hvad var andelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende
aktiviteter?  

Aktiviteter, der er i
overensstemmelse med
klassificerings-systemet,
udtrykkes som en andel af:
•� Omsætning, der afspejler
andelen af indtægter fra de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
aktiviteter
•� Kapitaludgifter (CapEx),
der viser de grønne
investeringer foretaget af
investerings-modtagende
virksomheder, f.eks. med
henblik på en omstilling til
en grøn økonomi
•� Driftsudgifter (OpEx), der
afspejler de
investerings-modtagende
virksomheders grønne
operationelle aktiviteter.

I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 2022
I overensstemmelse med EU-Klassificeringssystemet 1%

Mulighedsskabende aktiviteter 0%

Omstillingsaktiviteter 0%

Hvordan var procentdelen af investeringer, der var i overensstemmelse med
EU-klassificeringssystemet, sammenlignet med foregående referenceperioder? 

Hvilke investeringer blev medtaget under ”Andre”, hvad var deres formål, og var der
nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Produktets #Andre investeringer dækkede investeringer, der ikke bidrog til produktets miljømæssige og/eller
sociale karakteristka.  Henset til karakteren af produktets #Andre investeringer blev der ikke anvendt sociale eller
miljømæssige minimumsgarantier. 

Inden for reference perioden bestod #Andre investeringer af investeringer i kontante midler foretaget med henblik
på at opnå tilstrækkelig likviditet (accessorisk likviditet) og investeringer i instrumenter anvendt til risikodækning
og investeringer i underliggende fonde, for hvilken der ikke var tilstrækkelig med data til at vurdere
investeringens overensstemmelse med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika. 

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at opfylde de miljømæssige og/eller sociale
karakteristika i referenceperioden?

Produktet har forvaltet investeringsstrategien i overensstemmelse med de bindende elementer relateret til
miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Med henblik på at sikre, at produktet til enhver tid har efterkommet
disse bindende elementer, har der inden for referenceperioden været truffet konkrete foranstaltninger med henblik
på at sikre automatisk monitorering af produktets eksklusionskriterier.

Monitorering og vurdering af behov for aktiviteter knyttet op på aktivt ejerskab er blevet håndteret i
overensstemmelse med Danske Bank A/S’ politik for aktivt ejerskab. 



Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med
referencebenchmarket? 

N/A

Referencebenchmarks er
indekser anvendt til måling
af, om det finansielle
produkt opnår de
miljømæssige og/eller
sociale karakteristika, det
fremmer
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