
Bærekraftsrelatert informasjon 
 
Danske Formuesforvaltning 

På denne siden kan du finne produktspesifikk informasjon for produktet om 
bærekraftsrelaterte aspekter. Denne informasjonen supplerer opplysningen i produktets SFDR 
bilag. 

 

Her kan du lese mer om: 

• Ingen mål for bærekraftige investeringer 
• Miljømessige og/eller sosiale karakteristika 
• Investeringsstrategi 
• Monitorering av miljømessige eller sosiale 

karakteristika 
• Metoder 
• Datakilder og behandling 
• Begrensninger i metodologier og data 
• Due Diligence 
• Politikk for aktivt eierskap 
• Referanseindeks 

 

Ingen bærekraftig Investeringsmål 
Produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige 
investeringsmål.  

Miljømessige og/eller sosiale karakteristika 

Gjennom investeringer i underliggende fond fremmer produktet miljømessige og sosiale 
karakteristika ved: 
 
Eksklusjoner  
Produktet prioriterer investeringer i fond, som utelukker selskaper og utstedere, som: 

• er involvert i samfunnsmessige skadelige aktiviteter og adferd 
• er involvert i aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning 
• er involvert i uetiske eller kontroversielle aktiviteter  

Aktivt eierskap 
Produktet søker å påvirke selskapenes håndtering av bærekraftsforhold gjennom aktivt 
eierskap som blir utøvd av de underliggende fond i relasjon til vesentlige bærekraftstemaer. 

Investeringsstrategi 

Produktet anvender en aktivt forvaltet strategi og investerer i selskaper og utstedere gjennom 
investeringer i underliggende fond.  
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Som et ledd i fondets investeringsstrategi investerer produktet primært i fond som er 
forpliktet til å fremme produktets miljømessige og/eller sosiale karakteristika som angittt:  
 
“Reduksjon av samfunnsmessige skadelige aktiviteter og atferd” ekskluderer selskaper 
og utstedere, som er på restriksjonslisten grunnet: 
 

• involvering i aktiviteter eller utviser adferd som vurderes å ha betydelig negativ 
påvirkning på bærekraftsfaktorer og/eller vesentlig skade bærekraftige 
investeringsmål 

• Utviser svak svak bærekraftspraksis,  
• manglende overholdelse av minimumskrav som angår miljømessige og/eller sosiale 

forhold 
 

Restriksjonslisten er basert på en egenutviklet screeningsmodell som blant annet begrenser 
selskaper og utstedere med negativt bidrag til klimaendringer og biologisk mangfold, annen 
skadelig miljøpraksis, ulovlig skattepraksis, svake arbeidsstandarder mm.  
“Reduksjon av deltagelse i uetiske og kontroversielle aktiviteter” integreres ved bruk av 
restriksjonslister som utelukker selskaper og utstedere involvert i tobakk og/eller 
kontroversielle våpen fra investeringsuniverset som nærmere definert restriksjon.   
 
“Reduksjon av aktiviteter som medfører betydelige negative innvirkninger på 
klimaet” integreres ved bruk av restriksjonslister, som begrenser investeringer i selskaper og 
utstedere involvert i termisk kull, tjæresand og torvfyrt el-produktion mm., som nærmere 
defineres for de relevante restriksjoner. Selskaper og utstedere kan unntas dette 
eksklusjonskriterie, hvis de har en troverdig overgangsplan.  
  
“Utsteders håndtering av bærekraftsforhold” produktet anvender aktivt eierskap og 
forplikter seg til at sikre, at underliggende forvaltere går i dialog med selskaper og om 
vesentlige bærekratstemaer, herunder stemmer over miljømessige og/eller sosiale forslag i 
overensstemmelse med Danske Banks instruks for aktivt eierskap.  
 

Monitorering av miljømessige og sosiale karakteristika 

Der er etablert en rekke interne prosesser for å sikre at produktet fremmer og integrer de 
miljømessige og/eller sosiale karakteristika (bærekraftsforhold) som angitt.  
 
Investeringsteamet som forvalter produktet og de underliggende Danske Investfondene har 
tilgang til et bredt spekter av ESG-data og analyser gjennom vår ESG Data Plattform. Denne 
platformen benyttes løpende for å vurdere nye investeringer og overvåker de underliggende 
investeringene på relevante bærekraftsindikatorer.  
 
Videre monitorerer risiskoteamet Danske Bank Asset Management, løpende, om de 
underliggende Danske Invest fondene integrerer bærekraftsforholdene i overensstemmelse 
med investeringsstrategien gjennom en egen risikoutfordrer rolle. 
 
Risk Teamet vurderer blant annet i hvilken grad investeringsteams aktivt overveier 
bærekraftsspørsmål, adresserer bærekraftsindikatorer, tar høyde for vesentlige negative 
innvirkninger, og hvordan disse forhold påvirker porteføljen.  



 
Konkret har Risk Teamet blant annet som oppgave å: 
 

• utfordre investeringsteam i hvordan de møter produktspesifikke miljømessige 
og/eller sosiale karakteristika 

 
• monitorere relevante bærekraftsforhold, herunder i hvilket omfang disse 

forhold integreres i investeringsbeslutninger 
 

• analysere vesentlige negative innvirkninger, som investeringsteamets 
investeringsbeslutninger kan ha på samfunnet 

 

• evaluere investeringsstrategiens markedsrisiko og avkastning ut fra et 
bærekraftsperspektiv for å sikre at bærekraft ikke benyttes som begrunnelse 
for dårlige investeringsresultater.  

 
I tillegg blir de underliggende fondene screenet daglig for å sikre at gjeldende 
investeringsrestriksjoner overholdes. Teamet for ansvarlige investeringer i Danske Bank er 
ansvarlig for å opprettholde restriksjonslister som viser hvilke selskaper og utstedere som det 
underliggende Danske Invest-fondet ikke har tillatelse til å investere i. Ettersom 
restriksjonslisten er integrert i våre handels- og compliance-systemer, kan vi automatisk 
registrere om fondet har et verdipapir som det i henhold til 
prospektet/investeringsretningslinjene ikke er tillatt å ha. 
 
For dette produktet er prosessene som er beskrevet ovenfor supplert med følgende tiltak for å 
overvåke oppnåelsen av miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftsindikatorene:  
 
"Forbedrede bærekraftsstandarder": Produktet ekskluderer selskaper som er oppført på 
denne restriksjonslisten med unntak av eierandeler som likeledes fanges opp av 
ekskluderingene under "reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ 
innvirkning på klimaet". Denne type selskaper kan inkluderes i porteføljen dersom 
tilstrekkelig bevis på en troverdig overgangsplan er presentert. 
 
"Reduksjon av involvering i ikke-etiske og kontroversielle aktiviteter": Produktet 
ekskluderer selskaper involvert i tobakks- eller kontroversielle våpenaktiviteter og sektorer i 
henhold til definisjoner og rammer skissert i instruksen for ansvarlige investeringer. 

 
"Reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ påvirkning på klimaet": 
produktet ekskluderer selskaper involvert i aktiviteter som resulterer i betydelig negativ 
påvirkning på klimaet i henhold til definisjonene og tersklene skissert i instruksen for 
ansvarlige investeringer etterfulgt av de underliggende fondene, med mindre selskapet har en 
troverdig overgangsplan. 
 
"Investerte selskapers innvirkning på bærekraftsspørsmål" måles ved antall 
engasjementer, engasjementstemaer samt miljø- og/eller sosiale forslag som er stemt på. 
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Metodikk 

Oppnåelsen av de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av fondet, måles som 
følger: 
 
"Forbedrede bærekraftsstandarder" måles ved gjennomsnittlig antall selskaper som er 
ekskludert på bekgrunn av dette eksklusjonskriteriet. 
 
"Reduksjon av involvering i ikke-etiske og kontroversielle aktiviteter" måles ved 
gjennomsnittlig antall selskaper som er ekskludert på bekgrunn av dette eksklusjonskriteriet 
 
"Reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ påvirkning på klimaet" 
måles ved gjennomsnittlig antall bedrifter som er ekskludert på bekgrunn av dette 
eksklusjonskriteriet. 
"Investerte selskapers innvirkning på bærekraftspørsmål" måles ved gjennomsnittlig 
antall møter med selskapene, samtaletemaer, samt miljø- og/eller sosiale forslag som er stemt 
på.  

 
DATAKILDER OG –PROSESSER 
 
For å vurdere hvordan miljømessige og/eller sosiale karakteristikker fremmes, benytter 
investeringsteamet, som forvalter produktet og de underliggende Danske Invest fondene, 
Danske Banks ESG-dataplattform for data og analyser på karakterestikkene. Danske Banks 
ESG-dataplattform består av følgende ESG-data- og forskningsleverandører: CDP, ISS, 
MSCI, RepRisk, SASB, Sustainalytics, TruevalueLabs, Util og Verisk Maplecroft. De ulike 
ESG-datapunktene, som investeringsteamet har tilgjengelig gjennom vår ESG-dataplattform 
publiseres online: ‘ESG Data Platform’. 
En beskrivelse av indikatorer som kan brukes til å måle produktets andre miljømessige 
og/eller sosiale egenskaper er angitt nedenfor. Beskrivelsene inkluderer tiltakene for å sikre 
datakvaliteten, hvordan dataene behandles og andelen data som er estimert. 
 
"Forbedrede bærekraftsstandarder" måles ved gjennomsnittlig antall selskaper er 
ekskludert på bekgrunn av dette eksklusjonskriteriet. "Forbedrede bærekraftsstandarder" er en 
flerdimensjonal egenskap som pålegger porteføljen minimumsstandarder/sikkerhetstiltak når 
det gjelder vesentlige miljømessig og sosial påvirkning. Ved å fremme forbedrede 
bærekraftsstandarder forplikter de relevante investeringsproduktene seg til å ekskludere 
selskaper og land som a) er involvert i aktiviteter, eller med en fremgangsmåte, som fører til 
vesentlige negative virkninger og/eller betydelig skade på bærekraftige investeringsmål b) 
ellers uttrykker svak bærekraftspraksis c) ikke har minimum sosiale beskyttelsestiltak. Disse 
ekskluderingene er et resultat av vurderinger gjort under den proprietære screeningsmodellen. 
Screeningen gjennomføres fire ganger i året hvor flere datakilder som input fra flere ESG-
dataleverandører (f.eks. ISS, MSCI, Sustainalytics, RepRisk), input fra våre investeringsteam 
(f.eks. gjennom selskapsdialoger, investeringsanalyse), Investorer/Nordic institusjoner som 
har utført analyser (f.eks. Norge Bank Inv. Mgmt. Etikrådet, ATP) samt Andre relevante 
kilder og interessenter (f.eks. NGOer, Academia). 
 



"Reduksjon av involvering i ikke-etiske og kontroversielle aktiviteter" måles ved 
gjennomsnittlig antall selskaper som er ekskludert på bekgrunn av dette eksklusjonskriteriet. 
"Reduksjon av involvering i ikke-etiske og kontroversielle aktiviteter" utgjør en overordnet 
etisk tilnærming til de miljømessige og/eller sosiale egenskapene som ellers fremmes av 
investeringsproduktet i henhold til dette rammeverket. Reduksjonen av involvering i ikke-
etiske og kontroversielle aktiviteter benytter bindende investeringsrestriksjoner som utelukker 
selskaper som er involvert i tobakk og kontroversielle våpen, som videre regulert av 
instruksen for ansvarlige investeringer. For enkelte fond utvides ekskluderingene til å dekke 
andre typer ikke-etiske og kontroversielle eksponeringer (f.eks. alkohol, gambling, militært 
utstyr). Data leveres primært av ISS ESG, MSCI og Sustaianalytics. 
 
«Reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ påvirkning på klimaet» 
måles ved antall gjennomsnitt av selskaper som er ekskludert på bekgrunn av dette 
eksklusjonskriteriet "Reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ påvirkning 
på klimaet" fremmer miljømessige bærekraftsfaktorer som betyr å begrense investeringer i 
selskaper involvert i termisk kull, tjæresand og torvfyrt kraftproduksjon med mindre de har 
en troverdig overgangsplan. For enkelte fond utvides unntakene til å dekke andre typer 
aktiviteter som resulterer i betydelig negativ påvirkning på klimaet (f.eks. fossilt brensel). 
Data leveres primært av ISS ESG, MSCI og Sustainalytics. 
 
«Investerte selskapers innvirkning på bærekraftspørsmål» måles ved antall møter med 
selskapene, samtaletemaer, samt miljø- og/eller sosiale forslag som er stemt på.. Møter 
kartlegges og loggføres av investeringsteamene på kontinuerlig basis og sammenstilles 
kvartalsvis. 
 
Teamet for Ansvarlige investeringer er ansvarlig for kontinuerlig å vurdere indikatorene for å 
sikre at dataene oppfyller behovene til investeringsteamene og for å løse eventuelle 
identifiserte problemer med datakvalitet. Alle nye indikatorer er gjenstand for en vurdering 
mot vårt robuste «ESG Data Provider Assessment Framework», for å opprettholde kvaliteten 
på dataene. Modeller er også, når det er relevant, underlagt modellvalidering. Foreløpig 
estimerer Danske Bank Asset Management ingen data for noen indikator på plattformen. 
 

BEGRENSNINGER FOR METODE OG DATA 
Det er store mengder bærekraftsdata tilgjengelig for styring og overvåking av produktet, men 
datalandskapet er preget av mangel på konsistente metoder og begrenset åpenhet om hvordan 
måloppnåelse vurderes for selskaper. Disse begrensningene i data skyldes en rekke faktorer, 
ikke minst at de delvis er en refleksjon av hvordan bærekraftsdata produseres. 
 
Siden formidling av informasjon rundt bærekraft i stor grad er frivillig, rapporterer  langt fra 
alle selskaper noe om tilnærmingen til de bærekraftsrelaterte aspektene ved deres aktiviteter. 
Samtidig er det mangel på konsensus om omfanget og formatet på rapporteringen, som 
medfører at selskapene ikke rapporterer informasjon i et standardisert eller lett 
sammenlignbart format. Dette skaper, i noen tilfeller, begrensninger i forhold til å 
måloppnåelsen på miljømessige eller sosiale egenskaper i fondet. Videre, i et forsøk på å 
støtte investorer i deres vurdering av selskaper, har det tilkommet en voksende mengde ESG-
data og ratingbyråer med sine egne proprietære mål og metoder, som igjen ikke tillater 
sammenligninger på miljø- og/eller sosiale problemer. I tillegg dukker det opp utfordringer 
på tvers av regioner, aktivaklasser, mindre selskaper og fremvoksende markeder, spesielt med 
hensyn til omfattende dekning og tilgjengeligheten av kvalitetsdata. 



 
Ulike tiltak iverksettes for å sikre at oppnåelsen av de miljømessige og/eller sosiale 
egenskapene ikke påvirkes av disse begrensningene. I erkjennelse av mangelen på konsensus 
og standardisering, består Danske Banks ESG-dataplattform av troverdige kilder som 
vurderes å gi relevant informasjon om de vesentlige bærekraftsrelaterte aspektene ved en 
investering. Ikke desto mindre, ettersom metodene varierer på tvers av de valgte 
leverandørene, blir informasjon der det er relevant og nødvendig, validert av 
investeringsteamene gjennom gjennomgang av selskapsrapporter og engasjement med 
selskapene. For å adressere risikoen som oppstår ved at beregninger er basert på modellerte 
snarere enn rapporterte data, valideres det hvordan selskapene oppnår miljømessige og/eller 
sosiale egenskaper, gjennom vårt modellvalideringsrammeverk. 
 
DUE DILIGENCE 
I tillegg til de skisserte indikatorene gjennomgår investeringsteamene finansiell og 
bærekraftig informasjon fra flere datakilder (inkludert, men ikke begrenset til, 
selskapsrapporter og tredjeparts investeringsundersøkelser). Verktøy, kunnskap, forskning, 
utdanning og fagkompetanse gis til investeringsteamet for å støtte due diligence-prosessene. 
Styrken til denne nedenfra og opp-tilnærmingen er et solid grunnlag av data, verktøy og 
ressurser som gjør investeringsteamene i stand til å gjennomføre due diligence og fremme de 
miljømessige og/eller sosiale egenskapene til fondet. 
 
I tillegg til de generelle prinsippene for integrering av bærekraftsrisikoer, vil teamet ta hensyn 
til vesentlig informasjon for å sikre at de miljømessige og/eller sosiale karakteristikker 
oppnås. Bærekraftsrelaterte aspekter kan da påvirke en beslutning om enten å kjøpe eller øke 
vektingen, beholde eller opprettholde vektingen, selge eller redusere vektingen, for å fremme 
egenskapene. 
 
Bærekraftsrelaterte resultater for selskaper eller utstedere og god styringspraksis fremmes 
gjennom involvering i selskaper, samarbeid med andre investorer og stemmegivning på 
generalforsamlinger. Dette gjør fondene i stand til å adressere høyere standarder for 
selskapsstyring og bærekraft innenfor områder som utslipp, energi, biologisk mangfold, vann, 
avfall, sosiale og ansattes forhold, menneskerettigheter samt antikorrupsjon. 
 
Screening og restriksjoner brukes som et verktøy for å identifisere selskaper som viser 
skadelig miljøpraksis, ved å bidra for eksempel til klimaendringer, tap av biologisk mangfold 
eller forurensning, eller selskaper som viser utilstrekkelig sosial praksis på 
menneskerettighetsspørsmål eller arbeidsstandarder. 
 
Basert på vår vurdering og dialog med selskapene kan vi fra tid til annen bestemme oss for å 
selge eller begrense investeringer i et selskap, i en spesifikk investeringsstrategi eller på tvers 
av flere strategier i et forsøk på å sikre oppnåelsen av miljømessige og/eller sosiale 
egenskaper. 

Retningslinjer for involvering 

Investeringsteamene har regelmessig kontakt med selskaper som de er investert i rundt 
vesentlige ESG-spørsmål. Dette er for å søke forbedringer i utvikling og prosesser for å 
videreutvikle men også beskytte verdien av investeringene våre. 



 
 
 
Årsaker til kontakt kan være, men er ikke begrenset til, følgende: 

• Informere om stemmevedtak og retningslinjer 
• Avklare offentliggjort informasjon fra selskapet 
• Samle informasjon 
• Identifisere og vurdere kvaliteten på tilgjengelige data 
• Forstå resultater og identifisere potensielle sårbarheter 
• Utvikle innsikt i risikoer og muligheter 
• Identifisere potensielle regulatoriske endringer og påvirkninger dette kan 

 
 
Hvert investeringsteam er ansvarlig for å skissere de viktigste ESG-spørsmål de ønsker å 
engasjere seg i og hvilke standarder selskaper forventes å følge. Dette kan gjøres både på en 
forebyggende måte, eller reaktivt for å løse problemer som allerede kan ha oppstått. 
 
Investeringsteamene kan kommunisere med selskaper på forskjellige måter (f.eks. brev, e-
poster, en-til-en møter, konferanser, besøk på stedet, etc.) og med foretrukne 
selskapsrepresentanter (f.eks. styre, styreleder, administrerende direktør, Investor Relations, 
Sustainability) . 
 
Investeringsteamene må være klar over risikoen for at de kan ha innhentet innsidekunnskap, 
derfor følger investeringsteamene Danske Banks retningslinjer for markedsmisbruk og 
markedsmisbruksdirektiv. 
 
Hvis et investeringsteam ikke lykkes gjennom påvirkning, kan investeringsteamet avgjøre om 
de enten holder/opprettholde vekting, reduserer vekting eller selge/avstå. 

Referanseindeks 

Referanseindeksen er en generell markedsindeks som representerer investeringsuniverset. 
Den er ikke i samsvar med de miljømessige og/eller sosiale egenskapene fondet fremmer. 
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