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 Hvilke miljømessige og/eller sosiale egenskaper støtter Danske Formuesforvaltning? 
 

 
Ved å investere i fond fremmer Danske Formuesforvaltning heretter samlet kalt «DFF») miljømessige og 
sosiale egenskaper ved hjelp av følgende:  

 
Ekskluderinger DFF prioriterer investeringer i fond som ekskluderer selskaper og utstedere som: 

• er involvert i aktiviteter og atferd som har skadelig påvirkning på samfunnet 

• er involvert i aktiviteter som har signifikant negativ påvirkning på klima 

• er involvert i ikke-etiske eller kontroversielle aktiviteter 
 

Aktivt eierskap DFF søker å påvirke hvordan de underliggende forvalterne styrer sine bærekraftsrelaterte 
aktiviteter og atferd. Dette oppnås ved å utøve aktivt eierskap i de underliggende fondene i forhold til 
vesentlige bærekraftspørsmål. Fondene som utvelges følger Danske Bank konsernets retningslinjer for 
aktivt eierskap.  

 

Bærekraftige investeringer Produktet forplikter seg til å investere minimum 5 % av kapitalen i 
bærekraftige investeringer. 
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☒    Fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, men det har ikke 
et bærekraftig investeringsmål  

 

☐  Det investerer ikke i bærekraftige investeringer 
 
☒  Det investerer delvis i bærekraftige investeringer 
 
      ☐ I aktiviteter som er i samsvar med EUs taksonomiforordning 
      ☒   I aktiviteter som ikke er i samsvar med EUs taksonomiforordning  
              

 

 ☐    Har et bærekraftig investeringsmål. Bærekraftig investeringer betyr å 
investere i en aktivitet som bidrar til et miljømessig og/eller sosialt 
mål. Investeringen skal ikke ha vesentlig negativ innvirkning på 
miljømessige eller sosiale formål, og selskapene det investeres i må 
følge god praksis for selskapsstyring. 

 

      ☐ I aktiviteter som er i samsvar med EUs taksonomiforordning 
      ☐ I aktiviteter som ikke er i samsvar med EUs taksonomiforordning 

 



 

 

 

 
 
Hvilke bærekraftsindikatorer brukes for å måle prestasjonen i forhold til de miljømessige og sosiale 
egenskapene som fremmes i DFF? 
 

• “Bærekraftige investeringer» måles ved andelen investeringer i porteføljen som oppfyller 
kvalifikasjonskriteriene for en bærekraftig investering. 

• «Reduksjon av aktiviteter og atferd som har skadelig 
samfunnspåvirkning» måles på grunnlag av gjennomsnittlig antall 
utstedere som ekskluderes fra DFF som følge av denne 
begrensningen.  

• “Reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ 
klimapåvirkning” måles på grunnlag av gjennomsnittlig antall 
investeringer som ekskluderes fra DFF som følge av denne 
begrensningen 

• “Reduksjon av involvering i ikke-etiske eller kontroversielle aktiviteter” måles på grunnlag av 
gjennomsnittlig antall investeringer som ekskluderes fra DFF som følge av denne 
begrensningen 

• “Investeringsselskaper/utstederes styring av deres bærekraftsrelaterte aktiviteter og 
retningslinjer” måles på grunnlag av gjennomsnittlig antall samtaler med utstedere, 
samtaletemaer samt miljømessige/sosiale forslag som er stemt over. 

 

Ytterligere detaljer om metoder og bærekraftsindikatorer finner du på danskebank.no  

 

 
Hvilken investeringsstrategi følger DFF? 

 

DFF har en aktiv forvaltningsstrategi og investerer i selskaper og utstedere 
ved å investere i underliggende fond. 

Som en del av investeringsstrategien investerer DFF primært i fond som er 
forpliktet til å fremme DFF’s miljømessige og/eller sosiale egenskaper som følger: 

Reduksjon av aktiviteter og atferd som har skadelig samfunnspåvirkning er et 
eksklusjonskriterie for virksomheter og saker som:  

• Er involvert i aktiviteter eller atferd som vurderes å ha betydelig negativ innvirkning på 
bærekraftsfaktorer og/eller betydelig skade bærekraftige investeringsmål,  

• uttrykker svak bærekraftspraksis  

• Ikke har et minimum av miljømessige eller sosiale sikkerhetstiltak 

Eksklusjonskriteriene er basert på en egenutviklet screening modell som for eksempel ekskluderer enkelte 
selskaper som har negativ påvirkning på klimaet og biologisk mangfold, annen praksis som er skadelig for 
miljøet, ulovlig skattepraksis eller dårlige arbeidstakerforhold.  

“Reduksjon av aktiviteter som resulterer i vesentlige negative klimaeffekter” integreres gjennom bruk 
av restriksjonslister som ekskluderer investeringer i selskaper og utstedere som er involvert i termisk 
kull, oljesand og produksjon av elektrisitet basert på brensel av torv. Dette er definert ytterligere for 
de relevante begrensingene. Selskap og utstedere kan unntas fra eksklusjonskriteriene dersom de har 
en troverdig overgangsplan. 

«Redusert involvering i uetiske eller kontroversielle aktiviteter” er integrert ved å bruke 

Bærekraftsindikatorer måler 
hvordan de miljømessige eller so-
siale egenskapene som fremmes 
av DFF kan oppnås 

Investeringsstrategier veile-
der investeringsbeslutninger 
basert på faktorer som inves-
teringsformål og risikotole-
ranse.  



restriksjonslister som ekskluderer selskaper og utstedere som er involvert i tobakk og eller 
kontroversielle våpen fra fondets investeringsunivers. Dette er definert ytterligere for de relevante 
begrensingene.  

Terskelen for bærekraftig investeringsmål oppnås ved å sikre at underliggende midler investeres i 
selskaper/utstedere med en positiv eksponering mot FNs bærekraftsmål, hovedsakelig målt gjennom en 
proprietær Danske Bank-modell, utover det samlede porteføljemålet på 5 %. For disse investeringene blir 
det også tatt hensyn til å sikre at bærekraftige investeringsmål ikke skades vesentlig.   
 

Ytterligere informasjon vedrørende investeringsrestriksjoner og relevante begrensninger finner du på 
danskebank.no under tittelen samfunnsansvar eller bærekraft. 

 

DFF bruker en strategi for aktivt eierskap og forplikter seg til å sikre at forvalterne av de underliggende 
fondene går i dialog med selskaper og utstedere om vesentlige bærekraftspørsmål/-temaer. Dette 
inkluderer avstemning om miljø- og/eller sosiale forslag i samsvar med Danske Banks aktive eierskap 
policy for aktivt eierskap. 
 
Du kan lese mer om Danske Bank’s retningslinjer for stemmer og omfang på danskebank.no under tittelen 
samfunnsansvar eller bærekraft. 

Hvilke forpliktelser ligger i investeringsstrategien når det skal velges investeringer som bidrar til at man 
oppnår de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av DFF? 
 

DFF forplikter seg til å investere minimum 5% i bærekraftige investeringer og minst 80% i underliggende 
fond som integrerer følgende forpliktende elementer: 

• “Reduksjon av aktiviteter og atferd som har skadelig samfunnspåvirkning”: DFF ekskluderer 
selskaper som er involvert i aktiviteter eller atferd som har en skadelig påvirkning på samfunnet 
som beskrevet i Danske Banks Instruks for ansvarlige investeringer.   

• «Reduksjon av aktiviteter som resulterer i betydelig negativ klimapåvirkning»: DFF ekskluderer 
selskaper og utstedere som er involvert i aktiviteter som resulterer i betydelig negativ 
klimapåvirkning. Dette er i samsvar med definisjonene og tersklene som gjelder for de aktuelle 
restriksjonene, som er angitt i Danske Banks ansvarlige investeringsinstruks som er tilgjengelig 
på danskebank.no og som DFF overholder.    

• "Reduksjon av involvering i uetiske eller kontroversielle aktiviteter": DFF ekskluderer 
selskaper og utstedere som er involvert i tobakks- eller kontroversielle våpensektorene, 
inkludert involvering i aktiviteter knyttet til disse. Dette er i samsvar med definisjonene og 
tersklene som gjelder for de relevante restriksjonene, som er angitt i Danske Banks 
ansvarlige investeringsinstruks på danskebank.no og som DFF overholder. 

• «Selskapenes styring av bærekraftsrelaterte aktiviteter og oppførsel»: Gjennom de underliggende 
fondene forplikter DFF seg til å gå i dialog med selskapene og utstedere om vesentlige 
bærekraftspørsmål.  

 

Hvordan gjennomføres den løpende implementeringen av strategien i investeringsprosessen? 

DFF integrerer de relevante miljømessige og/eller sosiale egenskapene og følger god styringspraksis for 
selskaper ved å forplikte seg til systematisk å identifisere og adressere relaterte bærekraftsfaktorer 
gjennom hele investeringsprosessen inkludert valg og vekting av underliggende fond. Miljømessige og/eller 
sosiale egenskaper og styringspraksis kan derfor påvirke beslutningen om enten å øke, opprettholde, selge 
ut eller redusere eierandelen. 

De uthevede egenskapene brukes innenfor rammen av DFF’s investeringsmål.  

I hvilken grad DFF’s miljømessige og/eller sosiale egenskaper fremmes, overvåkes regelmessig og 
rapporteres i DFF’s periodiske rapport. 

http://danskeinvest.dk/
http://danskeinvest.dk/


Detaljert informasjon om overvåking og implementering av strategien er tilgjengelig på danskebank.no. 
 
 
Hvilket minimumsnivå kreves for å redusere utvalget av investeringer innen investeringsstrategien tas i 
bruk? 
 

Gjennom de underliggende fondene benytter DFF investeringsrestriksjoner, og reduksjonsgraden 
avhenger av svingninger i markedsverdi og andre faktorer. DFF forplikter seg ikke til en minimumssats 
for å redusere investeringene som vurderes inkludert før investeringsstrategien tas i bruk. 

Hvilke retningslinjer benyttes for å vurdere god selskapsstyring i selskapene det investeres i? 

Danske Banks retningslinjer for aktivt eierskap danner grunnlaget for å 
vurdere selskapenes praksis for selskapsstyring. I samsvar med 
retningslinjene er hensynet til god selskapsstyring en integrert del av 
investeringsprosessen – både når det gjelder valg av investeringer i de 
underliggende fondene og i DFF’s forvaltning av porteføljen. I forbindelse med 
investeringsbeslutninger må et selskaps forretningsmodell og strategi samt 
selskapets evne til å skape langsiktige verdier for sine aksjonærer vurderes. 
God selskapssyring blant selskaper og utstedere er også et sentral 
parameter i denne prosessen 

I henhold til retningslinjene for aktivt eierskap påvirkes selskapene gjennom dialog med selskapene de 
underliggende fondene i DFF er investert i. Videre utøves aktivt eierskap gjennom samarbeid med 
likesinnede investorer og andre relevante parter. 
 
Utøvelse av stemmerett følger i utgangspunktet Danske Banks retningslinjer for utøvelse av 
stemmerett, men investeringsteamet kan avvike fra retningslinjene på bakgrunn av en 
selskapsspesifikk analyse. Utøvelse av stemmerett skal alltid ivareta investorenes interesser. 
 

Retningslinjene for aktivt eierskap er tilgjengelig på danskebank.no. 
 

Hvor kan jeg finne ytterligere informasjon om investeringsstrategien?  

Ytterligere informasjon om investeringsstrategien finner du på danskebank.no 
 

 

Hva er minimumsandelen av investeringer fastsatt av EUs taksonomiforordning? 
 

 
 
DFF forplikter seg ikke til å investere i bærekraftige investeringer i samsvar med EUs taksonomiforordning. 
 
Følgelig er minimumsandelen av investeringer i økonomisk virksomhet som tilfredsstiller kravene som 
miljømessig bærekraftige i henhold til EUs taksonomiforordning 0 %. 
 
Prinsippet om ikke å forårsake betydelig skade gjelder kun for de investeringene som danner grunnlaget for 
DFF og som tar hensyn til EUs kriterier for miljømessig bærekraftig økonomisk virksomhet. Investeringene 
som danner grunnlaget for den gjenværende andelen av DFF tar ikke hensyn til EUs kriterier for miljømessig 
bærekraftig økonomisk virksomhet 
 
 

 
Tar DFF hensyn til de viktigste negative virkningene av bærekraftsfaktorer? 
 

 

Godt styresett omfatter god le-
delsesstruktur, gode medarbei-
derforhold, hensiktsmessig 
godtgjørelse til ansatte og over-
holdelse av skatteregler. 

De viktigste negative konsekvensene er 
de mest vesentlige negative virkningene 
investeringsbeslutninger har på bære-
kraftsfaktorer i forbindelse med miljø-
messige, sosiale og ansatterelaterte for-
hold, respekt for menneskerettigheter, 
anti-korrupsjon og bestikkelser. 

Ja 

Nei 

http://danskeinvest.dk/


 

 
 
 
 
 
 
 
Er det en spesifikk indeks som brukes som målestokk for å avgjøre om DFF oppnår de 
miljømessige eller sosiale egenskapene som det fremmer  
 

DFF bruker ikke en referanseindeks for å avgjøre om DFF oppnår de miljømessige og sosiale egenskapene 
som det fremmer.  
 
 
 
Finner jeg ytterligere produktspesifikk informasjon på nettet?  
 

Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker ytterligere produktspesifikk informasjon.  
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