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

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

Danske Porteføljepleje Classic 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje 
Classic miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænsede 
vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlignegativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative på 
klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at reducere 
investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med betydelig 
negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport. 

 
 
 
 

☐ Nej 
 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 75 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer: 

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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  Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
75% 

 
#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 
 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 

sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 

 
I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

 
 
 
 
 

 
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 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 

0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det 
finansielle produkt 
opnår de 
miljømæssige 
eller sociale 
karakteristika, 
som det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle-produkter/ansvarlige- 
investeringer/information-om-baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje VSO Classic 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje VSO 
Classic miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de 
vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærd.De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

☐ Nej 
 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 75 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
75% 

 
#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 
 Hvordan er anvendelsen af derivatermedtil at opnå de miljømæssige eller 

sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 

 
I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

 
 
 
 
 

 
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 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 
Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 

0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 

0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje Pension Classic 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje 
Pension Classic miljømæssige og sociale karakteristikaved at forsøge at begrænse 
de vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. De vigtigste negative virkninger rapporteres i 
produktets periodiske rapport. 

 

 
☐ Nej 

 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

Produktet er forpligtet til at minimum 40 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer. Produktet 

forpligter sig til minimum 40% da produktet er et pensionsprodukt med tilhørende 

løbende nedtrapning af risikoen, hvorfor det vil have en naturlig høj andel af kontanter 
for tidshorisonter under 3 år. 

Produktet vil haveen minimumsallokering på 70% for destrategier med en 
tidshorisont på 3 år eller mere. 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udstedere 
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 
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"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
 

 
Hvad er den minimumssats, der ergivet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse. 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 



 

P a g e  24 | 129 
 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
40% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordette finansielle produkt? 
 
 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 

 
I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

 
 
 
 
 

 
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 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 
Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 
 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

X% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

X% 
x% 

X% 

X% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi X% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

X% 

X% 

X% 
X% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 



 

P a g e  27 | 129 
 

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

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje Ekstra 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljeplej e 
Ekstra miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de 
vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative på 
klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at reducere 
investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med betydelig 
negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have påbådesociale og miljømæssige faktorer. 

Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport. 

 
 
 
 
 
 

 
☐ Nej 

 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiskerapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 70 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udstedere 
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
70% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 

 
 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 

sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale 

egenskaber, som produktet fremmer. 

 

 
I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 

 
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 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0%  0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 

med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 
0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle-produkter/ansvarlige- 
investeringer/information-om-baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje VSO Ekstra 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje VSO 
Ekstramiljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de 
vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærd.. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 

rapport. 

 
 
 

☐ Nej 
 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 70 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
70% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 

 
 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 

sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale 

egenskaber, som produktet fremmer. 

 

 
I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

 
 
 
 
 

 
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 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje Pension Extra 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje 
Pension Extramiljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse 
de vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærd.De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 
☐ Nej 

 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

Produktet er forpligtet til at minimum 40 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer. Produktet 

forpligter sig til minimum 40% da produktet er et pensionsprodukt med tilhørende 

løbende nedtrapning af risikoen, hvorfor det vil have en naturlig høj andel af kontanter 
for tidshorisonter under 3 år. 

Produktet vil haveen minimumsallokering på 70% for destrategier med en 
tidshorisont på 3 år eller mere. 

 

 
Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
 

 
Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejd e 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
40% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 
Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 
 

 
 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 

sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 
som produktet fremmer. 

 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 

 
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 
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1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 
0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 

0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da derikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, viserdet første diagram 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts 
investeringer, inkl. statsobligationer, mensdet andet diagram kun viser 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle 
produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

☒Nej 

 

 

 
 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 

mulighedsskabendeaktiviteter? 
 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 

et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 

fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 
 
 

 
Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje Pension Extra Alder 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljeplej e 
Pension Extra Alder miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at 
begrænsede vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærdDe vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 

 
☐ Nej 

 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 
Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er  yderligere fokuseret  på at  begrænse 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

Produktet er forpligtet til at minimum 40 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer. Produktet 
forpligter sig til minimum 40% da produktet er et pensionsprodukt med tilhørende 
løbende nedtrapning af risikoen, hvorfor det vil have en naturlig høj andel af kontanter 
for tidshorisonter under 3 år. 

Produktet vil haveen minimumsallokering på 70% for destrategier med en 

tidshorisont på 3 år eller mere. 

 

 
Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udst e de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært påniveauet for de 
underliggende fonde. 

 
 

 
Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikke til en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 
 

 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 
investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 
 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
40% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordette finansielle produkt? 

 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 
 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer med et miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
 
 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 

 
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 
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1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 

0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor viser med grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da derikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, viserdet første diagram 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts 
investeringer, inkl. statsobligationer, mensdet andet diagram kun viser 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle 
produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

☒Nej 

 

 
 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 

mulighedsskabendeaktiviteter? 
 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 

et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 

fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til sådanne 
formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje Pension Equities 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje 
Pension Equities miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at 
begrænsede vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på både sociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærd 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 

rapport. 

 
 

 
☐ Nej 

 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

Produktet er forpligtet til at minimum 40 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer. Produktet 

forpligter sig til minimum 40% da produktet er et pensionsprodukt med tilhørende 

løbende nedtrapning af risikoen, hvorfor det vil have en naturlig høj andel af kontanter 
for tidshorisonter under 3 år. 

Produktet vil haveen minimumsallokering på 70% for destrategier med en 
tidshorisont på 3 år eller mere. 

 

 
Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder,  herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
 

 
Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsallokering 
40% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 
 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 
 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 

 
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 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 

med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0%  0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark for at 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 
minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Danske Porteføljepleje GPS 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje GPS 
miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de vigtigste 
negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
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principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 
karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 

samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærd.De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

☐ Nej 
 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og udstedere 
gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved  at  udvælge de underliggende fonde har produktet til formål  at   s i k r e ,  
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige ellersociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 50 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste der e  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til disse politikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del af 
investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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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 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordette finansielle produkt? 
 

 

 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 
som produktet fremmer. 

 
 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 
Minimumsallokering 

50% 
 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 
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er 
bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 
 
 
 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 
Produktet har ikke en et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0%  0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikke referencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikke anvender en referencestandard til sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikke yderligere 
 
 

 
Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Danske Porteføljepleje Pension GPS 

 
Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 

 
Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

 

☐  Ja 
 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer medet 
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 vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringermedet 
socialt mål –  % 

☒ Nej 
 

☐ Det fremmer 

miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 
ikke har en bæredygtig investering 
som mål, har det en 

minimumsandel 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 

ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 
 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 
 
 
 
 

Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Danske Porteføljepleje 
Pension GPS miljømæssigeog sociale karakteristikaved at forsøge at begrænsede 
vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 
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principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 
karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 

samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 

vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og 

adfærd.De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

☐ Nej 
 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og udstedere 
gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved  at  udvælge de underliggende fonde har produktet til formål  at   s i k r e ,  
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

Produktet er forpligtet til at minimum 40 % af de investerede midler investeres i 

underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer. Produktet 
forpligter sig til minimum 40% da produktet er et pensionsprodukt med tilhørende 

løbende nedtrapning af risikoen, hvorfor det vil have en naturlig høj andel af kontanter 

for tidshorisonter under 3 år. 

Produktet vil haveen minimumsallokering på 70% for destrategier med en 
tidshorisont på 3 år eller mere. 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder,  herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
 

 
Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til disse politikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del af 
investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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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 

 
Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 

 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 
som produktet fremmer. 

 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimumsqallokering 
40% 

 

#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 

 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikke en et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0%  0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at  opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikke referencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikke anvender en referencestandard til sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikke yderligere 
 
 
 
 
 

 
Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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Flexinvest Fri 
Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 

 
Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

 
☐  Ja ☒ Nej 

 
☐ Det vil foretage et minimum af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
bæredygtige investeringer medet 

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 vil foretage et minimum af 

bæredygtige investeringer medet 
socialt mål –  % 

☒ Det fremmer 

miljømæssige/sociale (M/S) 

karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 
som mål, har det en 

minimumsandel af bæredygtige 

investeringer på 5% 

☐ med et miljømål i økonomiske 
aktiviteter, der kvalificerer som 

miljømæssigt bæredygtige I 

henhold til EU- 

klassificeringssystemet 

☒ med et miljømål i økonomiske 

ktiviteter, der ikke kvalificerer 

som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☒ med et socialt mål 

 
☐ Den fremmer M/S-karakteristika, 

men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 
 

 

Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Selvom produktet ikkehar bæredygtig investering som mål, er det forpligtet til 
delvist at foretage bæredygtige investeringer, der opfylder eller overstiger de 
anførte minimumsandele. 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Flexinvest Fri miljømæssige 
og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de vigtigste negative 
indvirkninger ved at: 

 
Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 
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• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne i FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning –UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 
karakteristika. 

 
 
 
 

 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 
eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

"Bæredygtige investeringer" måles ud fra andelen af bæredygtige 
investeringer i portefølje. 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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 Hvad er målene for de bæredygtige investeringer, som det finansielle 
produkt delvis har til hensigt at foretage, og hvordan bidrager de 
bæredygtige investeringer til sådanne mål? 

Produktet investerer delvist i bæredygtige investeringer. De bæredygtige investeringer 
kan enten bidrage til et miljømæssigt bæredygtigt investeringsmål eller til et socialt 
bæredygtigt investeringsmål, forudsat at disse mål overholdes i overensstemmelse 
med FN's verdensmål (SDG) for bæredygtig udvikling. 

 
Konkret kan produktets miljøbæredygtige investeringer bidrage til: SDG 6 - rent vand og 
sanitet, SDG 7 – bæredygtig energi, SDG 9 - industri, innovation og infrastruktur, SDG 
11 - bæredygtige byer og lokalsamfund, SDG 12 - ansvarligt forbrug og produktion, SDG 
13 – klima indsats, SDG 14 – livet i havet, SDG 15 – livet på land og/eller SDG 17 – 
partnerskaber for forhandlinger. 

Inden for detteområde af investeringsstrategien kan produktet bidrage til alle miljømål 
i EU's taksonomi, der omfatter: Forebyggelse af klimaforandringer, klimatilpasning, 
bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, omstilling til en 
cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt beskyttelse og 
genopretning af biodiversitet og økosystemer. 

 
Produktets socialt bæredygtige investeringer kan bidrage til: SDG 1 – afskaf fattigdom, 
SDG 2 – stop sult, SDG 3 – sundhed og trivsel, SDG 4 –kvalitetsuddannelse, SDG 5 – 
ligestilling mellem kønnene, SDG 8 – anstændigt jobs og økonomisk vækst, SDG 10 – 
mindre ulighed, SDG 16 – fred, retfærdighed og stærkeinstitutioner og/eller SDG 17 – 
partnerskaber for forhandlinger. 

 
Efterhånden som produktet investerer gennem underliggende midler, defineres og 
forvaltes de specifikke miljømæssige og/eller sociale mål for de bæredygtige 

investeringer og bidraget til disse mål gennem de underliggende fonde. I den 
forbindelse kan produktet f.eks. investere i underliggende fonde med et midlertidigt 

fokus påbæredygtige investeringer og fonde med et tematisk eller bredt SDG-fokus på 
bæredygtige investeringer. 

 
 
 
 
 

Hvordan skader de bæredygtige investeringer, som det finansielle produkt 
delvis har til hensigt at foretage, ikke i væsentlig grad nogen af de 
miljømæssige eller sociale bæredygtige investeringsmål? 

De bæredygtige investeringer, som produktet delvist har til hensigt at foretage, 
skader ikke noget miljømæssigt eller socialt bæredygtigt investeringsformål 
væsentligt. Dette hensyn varetages gennem produktets generelle 
eksklusionskriterier og som en integreret del af udvælgelsen af bæredygtige 
investeringer i produktets underliggende fonde. 
For investeringer klassificeret som bæredygtige investeringer vil produktet og 
dets underliggende fonde løbende blive overvåget og screenet. 
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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 ikkeat gøre væsentlig skade gælder kun for deinvesteringer, 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer måheller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

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

 
Når der foretages vurderinger af, at der ikke er sket nogen væsentlig skade, 
tager produktet hensyn til indikatorerne for de væsentligste negative virkninger 
på bæredygtighedsfaktorer, som er beskrevet i Danske Banks ”PAI-erklæring” - 
Principal Adverse Impact Statement. 

 
Sådanne overvejelser foretages gennem de ekskluderinger, som produktet 
anvender , og forsikring om, at underliggende fonde ved en vurdering tager de 
vigtigste negative indvirkninger i betragtning. 

 
Anvendelsen af prioritering af indikatorer ved vurdering af væsentlige negative 
indikatorer kan variere i de underliggende fonde. 

 
 
 
 
 

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

 
Produktet omfatter ikke udstedere med adfærd eller aktiviteter, der anses for 

at væreskadelige for samfundet. Denne udelukkelse er baseret på den 
forbedrede screeningsmodel for bæredygtighedsstandarden, som Danske 

Bank har udviklet. Modellen, viser b.la. udstedernes overholdelse af OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper 
for virksomhed og menneskerettigheder. Udstedere, der vurderes at handle i 

strid med konventioner i overensstemmelse med kriterierne for screening af 
de forbedrede standarder for bæredygtighed, er ikke investerbare af 

produktet. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 

bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative på 
klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at reducere 
investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med betydelig 
negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. For de bæredygtige investeringer har produktet  
via de underliggende investeringer øget fokus på at mindske 
væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, da 
disse indgår i kriterierierne for bæredygtige investeringer. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport. 

 
 
 
 
 
 

 
☐ Nej 

 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 
Som led i dets investeringsstrategi investerer Produktet primært i fonde, der er 
forpligtede til at fremme Produktets miljømæssige og/eller sociale karakteristikasom 
angivet: 

 
”Reduktion af samfundsmæssigt skadeligeaktiviteter og adfærd” ekskluderer 
selskaber og udstedere, der er på restriktionslisten grundet: 

 
Involvering i aktiviteter eller udvisning af adfærd vurderet til at have betydelig negativ 
påvirkning på bæredygtighedsfaktorer og/eller væsentligt skade bæredygtige 
investeringsmål, udvisning af svag bæredygtighedspraksis, og/eller manglende 
overholdelse af minimumskrav for så vidt angår miljømæssige og/eller sociale forhold 

 
 
 
 

 
De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 

 
Investeringsstrategie 
n er retningsgivende 
for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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Restriktionslisten er baseret på en screeningsmodel der blandt andet begrænser 
selskaber og udstedere med negativt bidrag til klimaændringer og 
biodiversitetspåvirkning, anden skadelig miljømæssigpraksis, ulovlig skattepraksis, 
svage arbejdsstandarder mv. 

 
"Reduktion af aktiviteter, der medfører betydelige negative indvirkninger på klimaet" 
integreres ved brug af restriktionslister, der begrænser investeringer i selskaber og 
udsteder involverede i termisk kul, tjæresand og tørvefyret el-produktion mv., som 
nærmere defineret for de relevante restriktioner. Selskaber og udstedere kan 
undtages dette eksklusionskriterie, hvis de har en troværdig overgangsplan. 

 
"Reduktion af deltagelse i uetiske og kontroversielle aktiviteter" integreres ved brug af 
restriktionslister der udelukker selskaber og udstedere involverede i tobak og/eller 
kontroversielle våben, fra investeringsuniverset som nærmere defineret i restriktionen. 

 
Målsætningen om bæredygtige investeringer opnås ved at sikre, at deunderliggende 
fonde investerer i virksomhedere samt udstedere med en positiv eksponering til FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling, som primært måles ved hjælp af en egenudviklet 
Danske Bank model. For disse investeringer tages der også behørigt hensyn for at 
sikre, at de ikke yder signifikant skade på de bæredygtige investeringsmål 

 
Produktet anvender aktivt ejerskab og forpligter sig til at sikre, at underliggende 
forvaltere går i dialog med selskaber og udstedere om væsentlige 
bæredygtighedsemner, herunder stemmer om miljømæssige og/eller sociale forslag i 
overensstemmelse med Danske Banks instruks for aktivt ejerskab. 

 

 
Retningslinjerne for Stemmeafgivning og Stemmeomfang (Voting Guidelines and Voting 

Scope) er tilgængelige på danskebank.dk. 

 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at investere minimum 5% i bæredygtige investeringer samt 
80 % af de investerede midler i underliggende fonde, der integrerer nedenstående 
bindendeelementer: 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller  

adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiske eller kontroversielle 

aktiviteter" og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" 
investeringsstrategien anvender det bindende element, der består i ikke at 
investere i udstedere på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle 
udelukkelseskriterier kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har 
en dokumenteret og tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder,  herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø  på  markedet, 

http://danskeinvest.dk/
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forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan 
ekskluderet besiddelse af produktet vil blive kommunikeret 
gennem regelmæssig rapportering af produktet og offentligt tilgængelige 
udelukkelseslister. 
"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at 
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme om 
miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært påniveauet for de 
underliggende fonde. 

 

 Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at 
reducere omfanget af de investeringer, der blev overvejet forud for  
anvendelsen af investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 
 
 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Overensstemmelse med 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 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 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter 

 Underkategori # 1 Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med 
miljømæssige eller sociale mål 

 Underkategori #1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i 
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, og som 

ikke kan kvalificeres som bæredygtige investeringer 

#2 Andre 

Sociale 
Minimumsallokering 0% 

#1B Andre M/S 
karakteristika 

Investeringer 

100% 

Andre miljømæssige 

Minimumsallokering 0% 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 
Minimumsallokering 

80% 

#1A Bæredygtige 

Minimumsallokering 
5% 

I tråd med 
klassificeringssystemet 

Minimumsallokering 0% 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordette finansielle produkt? 

 

 

 
 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 

sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 
 
 
 

 
I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
 
 
 
 
 

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 
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1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

X% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

X% 
x% 

X% 

X% 

2.Investeringer ioverensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi X% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

X% 

X% 

X% 

X% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er 
bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da derikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, viserdet første diagram 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts 
investeringer, inkl. statsobligationer, mensdet andet diagram kun viser 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle 
produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

 
 

Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 
Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 

omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter 

 
 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
der ikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet investerer i bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke er i 
overensstemmelse med EU taksonomien. Produktet forpligter sig dog ikketil en 
minimumsandel af disse investeringer, da de bæredygtige investeringer, 
som produktet delvist sigter mod, ikke er knyttet til specifikke FN-udviklingsmål. 

 
 

 
Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

De bæredygtige investeringer, som produktet delvist har til hensigt at foretage i 
overensstemmelse med investeringsstrategien, er ikke knyttet til specifikke miljø- 
eller sociale FN -udviklingsudviklingsmål uden en minimal andel af socialt 
bæredygtige investeringer. 

 
De faktiske og aktuelle andele af socialt bæredygtige investeringer i den givne 
referenceperiode er rapporteret i produktets periodiske rapport . 

 
 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 

Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

 
 

Produktet anvender ikke referencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikke anvender en referencestandard til 
sådanne formål, behandles spørgsmålet ikke yderligere 

 
Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 
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Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Flex Forvaltning Fonde 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Flex Forvaltning Fonde 
miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænsede vigtigste 
negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative indvirkninger på 
klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at reducere investeringer i 
udstedere, der er involveret i aktiviteter med betydelig negativ 
klimapåvirkning. Den forbedrede screening af bæredygtighedsstandarder 
tager hensyn til andre bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de 
negative virkninger, som investeringer kan have på både sociale og 
miljømæssige faktorer. Udstedere udelukket på grundlag af denne 
screening er udstedere vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt 
skadelige aktiviteter og adfærd. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport . 

 
 
 

☐ Nej 
 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 80 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
Investerings- 
strategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutnin 
ger baseret på 
faktorer som f.eks. 
investeringsmål og 
risikotolerance. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 
 

 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 
investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 



 

P a g e  99 | 129 
 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimum 80% 

 
#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 
 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 

overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 

 
 
 
 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 
 

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 
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☒Nej 
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 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer ioverensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da derikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, viserdet første diagram 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts 
investeringer, inkl. statsobligationer, mensdet andet diagram kun viser 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle 
produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

 
er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 

 
Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 

Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 

produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Flex Forvaltning Udbytte 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Flex Forvaltning Udbytte 
miljømæssige og sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de vigtigste 
negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative 
indvirkninger på klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at 
reducere investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med 
betydelig negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have påbådesociale og miljømæssige faktorer. 

Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport. 

 
 
 
 

 
☐ Nej 

 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 80 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at  reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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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 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordette finansielle produkt? 
 

 

 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 
 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 

 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimum 80% 

 
#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 
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er 
bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 

 
 
 
 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 
Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 

derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af desamlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor viser med grønt minimumsprocentdelen af 
investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der 
ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen 
med klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 
 

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

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



 

P a g e  110 | 129 
 

 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 

 
Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt eri overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 

fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til sådanne 
formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 

 
 

Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Flex Forvaltning Værdistigning 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Flex Forvaltning 
Værdistigning miljømæssigeog sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse 
de vigtigste negative indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 

 
Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative på 
klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at reducere 
investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med betydelig 
negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. 

 

 
De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport. 

 
 

☐ Nej 
 
 

 
Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

 
Produktet er forpligtet til at minimum 80 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer:  

 

Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 
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Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikke til en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimum 80% 

 
#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 

Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 
 
 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 

som produktet fremmer. 

 
 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 
 Medførerdet finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 

 
 
 
 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
 
 
 
 
 

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 
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☒Nej 
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 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 

Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 

 
 

 
Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0%  0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 
0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af desamlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor viser med grønt minimumsprocentdelen af 
investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der 
ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen 
med klassificeringssystemet for statsobligationer1, 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. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

 
 
 
 

er 
bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 
fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til  sådanne 

formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 
 
 

 
Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 

 
 
 

Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 
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EU- 
klassificeringssystem 
et er et 
klassificeringssystem, 
der er fastsat i 
forordning (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. I nævnte 
forordning er der ikke 
fastsat en liste over 
social bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål kan være I 
overensstemmelse 
med klassificerings- 
systemet eller ej. 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål? 

☐  Ja ☒ Nej 

☐ Det vil foretage et minimum af 

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 fremmer 
miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det 

ikke har en bæredygtig investering 

som mål, har det en 

minimumsandel 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 
ktiviteter, der ikke kvalificerer 
som miljømæssigt bæredygtige 
i henhold til EU- 
klassificeringssystemet 

☐ med et socialt mål 

☐ Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
socialt mål –  % 

☒ Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer 

 

 
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 virksomheder, 
der investeres i, 
følger god 
ledelsespraksis 

Puljeinvest 
 

Miljømæssigeog/eller sociale karakteristika 
 
 

 
Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette 
finansielle produkt? 

Gennem investeringer i underliggende fonde fremmer Puljeinvest miljømæssige og 
sociale karakteristika ved at forsøge at begrænse de vigtigste negative 
indvirkninger ved at: 

 

Eksklusioner: Produktet prioriterer investeringer i fonde, der udelukker selskaber 
og udstedere, der: 

• er involveredei samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd 

- Som overholder Danske Banks normbaserede screening (forbedrede 
standarder for bæredygtighed), der bl.a. fokuserer på overholdelse af 
principperne FN’s Global Compact, OECD Guidelines for multinational 
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Bæredygtighedsin- 
dikatorer måler, 
hvordan de 
miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
der fremmes af dette 
finansielle produkt, 
opnås. 

 
Bæredygtighedsindik 
atorer måler, hvordan 
de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, 
som det finansielle 
produkt fremmer, 
opnås. 

Enterprises, FN's vejledende principper for virksomhed og 
menneskerettigheder og ILO-konventioner. 

 
 er involverede i uetiske eller kontroversielle aktiviteter 

 

- Tobak (5 % omsætning – med omfanget af aktiviteter, der fanger, 
opstrøms, produktion og distribution, downstream "UPD") 

 
- Kontroversielle våben (0 % omsætning – UPD) 

 
 

• er involverede i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 

- Tørvefyret elproduktion (5 % omsætning – UPD) 
 

- Tjæresand (5 % omsætning – UPD) 
 

- Termisk kul (5 % omsætning – UPD) 
 
 

 
Aktivt ejerskab: Produktet søger at påvirke selskabers håndtering af 

bæredygtighedsforhold gennem engagement og afstemning udøvet af underliggende 
fonde. 

 
 

Produktet anvender ikke en målestok for opnåelse af sine miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika. 

 
 

 
 Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendestil at opnå de miljømæssige 

eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Reduktioner vedrørende ” Aktiviteter og adfærd, der er skadeligt for 

samfundet”, ”ikke etiske eller kontroversielle aktiviteter” og/eller 
”aktiviteter med væsentlig negativ klimapåvirkning” måles på grundlag af 
det gennemsnittelige antal af udstedere udelukket fra produktet som følge 
af denne restriktion 

 
"Udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold" måles på grundlag af 

det gennemsnittelige antal af dialoger med udstedere, temaer for dialog 
samt miljømæssige og/eller sociale forslag, der stemmes om. 
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Tagerdette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

☒ Ja, produktet tager højde for væsentlige negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer ved at begrænse eksponeringen via 
ekskluderinger. Identificerede udstedere med en væsentlige negative 
indvirkninger prioriteres og styres via de underliggende fondes aktive 
ejerskabsaktiviteter og de underliggende fonde. 

I forhold til eksklusioner tager produktet højde for negative på 
klimarelaterede bæredygtighedsfaktorer ved at reducere 
investeringer i udstedere, der er involveret i aktiviteter med betydelig 
negativ klimapåvirkning. Den forbedrede screening af 
bæredygtighedsstandarder tager hensyn til andre 
bæredygtighedsfaktorer ved at fokusere på de negative virkninger, 
som investeringer kan have på bådesociale og miljømæssige faktorer. 
Udstedere udelukket på grundlag af denne screening er udstedere 
vurderet til at være involveret i samfundsmæssigt skadelige 
aktiviteter og adfærd. 

De vigtigste negative virkninger rapporteres i produktets periodiske 
rapport fuldmagtsgiver. 

 
 
 

 
☐ Nej 

 
 
 

Hvilken investeringsstrategi følgerdette finansielle produkt? 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaber og 
udstedere gennem investeringer i underliggende fonde. 

 

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 skadegælder 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 økonomiske aktiviteter. 

 
Andrebæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige 

eller sociale mål. 

 

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut- 
ningernes 
betydeligste negative 
indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktor 
er i forbindelse med 
miljømæssige, sociale 
og personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettigheder 
ne, bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse. 
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Ved at udvælge de underliggende fonde har produktet til formål at sikre, 
at produktets miljømæssige og sociale egenskaber fremmes som en integreret del 
af dets investeringsstrategi. 

 
Produktets investeringsstrategi er yderligere fokuseret på at begrænse 
væsentlige negative indvirkninger eksklusioner. 

 
Som en del af investeringsstrategien tager produktet aktivt ejerskab og søger at 
påvirke selskabers håndtering af bæredygtighedsforhold gennem 
engagement  og  afstemning  i  overensstemmelse  med Danske 
Bank A/S' retningslinjer for afstemninger og stemmeafgivning, primært 
indirekte gennem aktive ejerskabsaktiviteter i de underliggende fonde. 

 
De fremhævede miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabernes 
praksis for god selskabsledelse integreres løbende i investeringsstrategien 
gennem en forpligtelse til systematisk at identificere og håndtere 
bæredygtighedsfaktorer, der er integreret i udvælgelsesprocessen. Derved kan 
selskabers miljømæssige og sociale karakteristika samt selskabsledelse, 
påvirke en beslutning om opkøb / øge vægten i fonden eller modsat at fastholde 
/ sælge beholdningen i fonden. 

 
I hvilket omfang produktets miljømæssige og socialeegenskaber opnås gennem 
investeringsstrategien overvåges regelmæssigt og rapporteres i produktets 
periodiske rapport. 

 
 
 
 

 Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der 
anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå 
de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmesaf 
dette finansielle produkt? 

Produktet er forpligtet til at minimum 40 % af de investerede midler investeres i 
underliggende fonde, der integrerer nedenstående bindende elementer. Produktet 

forpligter sig til minimum 40% da produktet er et pensionsprodukt med tilhørende 

løbende nedtrapning af risikoen, hvorfor det vil have en naturlig høj andel af kontanter 
for tidshorisonter under 3 år. 

Produktet vil haveen minimumsallokering på 70% for de strategier med en 
tidshorisont på 3 år eller mere. 

 

 
Vedrørende udelukkelseskriterier i forbindelse med reduktion af "aktiviteter eller 
adfærd, der er skadelig for samfundet", "Ikke-etiskeeller kontroversielle aktiviteter" 
og "aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning" investeringsstrategien 
anvender det bindende element, der består i ikke at investere i udste de re  
på produktets udelukkelseslister. I henhold til de generelle udelukkelseskriterier 
kan udstedere fritages for eksklusion, hvis udstederen har en dokumenteret og 
tilfredsstillende overgangsplan. 

Forpligtelser, som produktet skylder sine investorer, kan under ekstraordinære 
omstændigheder, herunder  i  et  lavt  likviditetsmiljø på  markedet, 
forhindre produktet i at afhænde en udelukket udsteder. Enhver sådan ekskluderet  
besiddelse af produktet vil blive kommunikeret gennem regelmæssig rapportering 
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af produktet og offentligt tilgængelige udelukkelseslister. 

"Udstederes indflydelse på bæredygtighedsforhold" - produktet forpligter sig til at  
engagere sig i væsentlige bæredygtighedsemner hos udstedere og/eller stemme 
om miljømæssige og/eller sociale forslag i overensstemmelse med Danske Bank 
A/S' retningslinjer for afstemning og stemmeomfang, primært på niveauet for de 
underliggende fonde. 

 
 

 
Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om, med henblik at reducere 
omfanget af de investeringer, derblev overvejet forud for anvendelsen af 
investeringsstrategien? 

Produktet gør ved underliggende fonde brug af investeringsrestriktioner, og 
reduktionssatsen afhænger af udsving i markedsværdi og andre faktorer. Produktet 
forpligter sig ikketil en minimumssats for at reducere de investeringer, der overvejes, 
før investeringsstrategien anvendes. 

 

 
 Hvad er politikken forvurdering af god ledelsespraksis i de 

investeringsmodtagende virksomheder? 

Danske Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for at vurdere selskabers og 
udstederes ledelsespraksis. 

 
I henhold til dissepolitikker er overvejelser om ledelsespraksis en integreret del 
af investeringsprocessen, både hvad angår udvælgelsen af investeringer i 
underliggende fonde og produktets forvaltning af investeringer i porteføljen. 
Virksomhed-modellerne og udstedernes strategier samt evnen til at skabe 
langsigtet værdi for aktionærerne tages i modydelse. Vurderingerne understøttes 
bl.a. af et analyseværktøj i Danske Bank A/S 

 

I forbindelse med investeringsbeslutninger skal der tages højde for selskabers 
forretningsmodel og strategi samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for 
aktionærerne. God ledelsespraksis hos selskaberne og udstedere er en væsentlig 
parameter i denne proces. 

 
I overensstemmelse med politikken for Aktivt Ejerskab søges aktivt ejerskab og 
påvirkning af selskaber direkte gennem underliggende fondes dialog og samarbejde 
med ligesindede investorer og interessenter. 

 
Ved afstemning anvendes Danske Banks stemmeretningslinjer som fast 
udgangspunkt, men investeringsteamet må gerne afvige på baggrund af en 
selskabsspecifik analyse. Stemmeafgivelsen skal altid varetage investorenes 
interesse 

Aktivallokering 
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver. 

 
God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler. 
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Hvad er den planlagte aktivallokering fordettefinansielle produkt? 

 

 Hvordan er anvendelsen af derivatermed til at opnå de miljømæssige eller 
sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt? 

Produktet anvender ikkederivater til opnåelse af miljømæssige og sociale egenskaber, 
som produktet fremmer. 

 
 
 
 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer medet miljømål i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke et minimumsengagement i at investere i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's Taxonmoy. 
Derfor er det minimale omfang, som produktet investerer i bæredygtige 
investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU's taksonomi, 
0 %. 

 
Den faktiske og aktuelle andel af eventuelle Taxonomy-aligned investeringer 
i produktet rapporteres i produktets periodiske rapport . 

 

Investeringer 

#1 Overens 
stemmelse med 

M/S karakteristika 

Minimum 40% 

 
#2 Andre 

#1 Overensstemmelse med 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 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. 

 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Omstillingsaktiviteter 
er aktiviteter, for 
hvilke der endnu ikke 
findes kulstoffattige 
alternativer, og som 
bl.a. har 
drivhusgasemissions 
niveauer, der svarer til 
de bedste resultater. 
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  Medfører det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relatieret til 
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er 

bæredygtige 
investeringer med et 
miljømål, der ikke 
tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter i henhold til 
EU-klassificerings- 
systemet. 

1.Investeringer i overensstemmelse med 
EU-klassificeringssystemet inkl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

2.Investeringer i overensstemmelse med EU- 
klassificeringssystemet eksl. 

statsobligationer* 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Fossilgas 

 
I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet: 
Atomenergi 

0% 
0% 0% 

I overensstemmelse med 
klassificeringssystemet 
(uden fossilgas & 
atomenergi) 

Ikke i overensstemmelse 
med 
klassificeringssystemet 

100% 

Dette diagram tegner sig for x% af de samlede investeringer. 

De to diagrammer nedenfor visermed grønt minimumsprocentdelenaf investeringer, der 
er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da derikke findes nogen 
hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med 
klassificeringssystemet for statsobligationer1, viserdet første diagram 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts 
investeringer, inkl. statsobligationer, mensdet andet diagram kun viser 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle 
produkts investeringer, ekskl. statsobligationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Med henblik på disse diagrammer omfatter “statsobligationer” alle statsengagementer 

Fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU- 
Klassificeringssystemet? 

☐  Ja: 

☐  Inden for fossil ☐Gas inden for atomkraft 

 
☒Nej 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og 
mulighedsskabendeaktiviteter? 

 
Produktet har ikkeen et minimumsengagement i taksonomi tilpassede 
investeringer og har ikke en minimums andel af investeringer i 
omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter. 
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Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, 
derikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

Produktet har ikke en minimumsandel, som skal investeres i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af bæredygtige investeringer med 
et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU's taksonomi. 

 
 
 
 

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer? 

Produktet har ikke en minimumsforpligtelse til at investere i bæredygtige 
investeringer og derfor ikke en minimumsandel af socialt bæredygtige 
investeringer. 

 
 
 
 

Hvilke investeringer er medtaget under ‘#2 Andre’, hvad er formålet med dem, 
og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

De underliggende aktiver i produktet, som ikke bidrager til at opnå miljømæssige 
eller sociale egenskaber for produktet, er kategoriseret i den "anden" 
investeringskasse. Denne kan omfatte likvide beholdninger og afledte finansielle 
instrumenter samt andre investeringer, der anvendes til afdækning og/eller 
risikostyring. 

 
Der kan også foretages andre investeringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
tilstrækkelige ESG-data fra en udsteder til at afgøre, om en sådan investering 
fremmer produktets miljømæssige og sociale karakteristika. 

Andre investeringer, der foretages med henblik på investeringsformål, er i det 
omfang data er let tilgængelige, omfattet af minimums miljømæssige og sociale 
sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af undtagelser. 

 
 
 
 
 

 
Er der angivet et specifikt indekssom referencebenchmark forat 
fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med 
de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det 
fremmer? 

Produktet anvender ikkereferencebenchmark til at afgøre, om 
produktet er tilpasset de miljømæssige og sociale egenskaber, det 

fremmer. Da produktet ikkeanvender en referencestandard til sådanne 
formål, behandles spørgsmålet ikkeyderligere 

 
 

 

 

 
 
 

Reference 
benchmarkser 
indekser til måling 
af, om det finansielle 
produkt opnår de 
miljømæssige eller 
sociale 
karakteristika, som 
det fremmer. 
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Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Der findesflere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alle- 
produkter/ansvarlige-investeringer/information-om- 
baeredygtighedsrelaterede-forhold-i-vores- 
investeringsloesninger#accordion-0-item-3 


	Danske Porteføljepleje Classic
	Danske Porteføljepleje VSO Classic
	Danske Porteføljepleje Pension Classic
	Danske Porteføljepleje Ekstra
	Danske Porteføljepleje VSO Ekstra
	Danske Porteføljepleje Pension Extra
	Danske Porteføljepleje Pension Extra Alder
	Danske Porteføljepleje Pension Equities
	Danske Porteføljepleje GPS
	Danske Porteføljepleje Pension GPS
	Flexinvest Fri
	Flex Forvaltning Fonde
	Flex Forvaltning Udbytte
	Flex Forvaltning Værdistigning
	Puljeinvest

