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Fonden investerer aktivt i obligationer, der er udstedt af lande, der er under udvikling til industrinationer. 
Disse lande findes i Latinamerika, Afrika, Østeuropa, Mellemøsten og Asien. Der kan investeres i lokale 
valutaer og udstedelser i hovedvalutaerne, både med hensyn til renteeksponering og valutaeksponering, 
og der anbefales en investeringshorisont på minimum fem år som følge af relativ store kursudsving på 
andelene. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan Handelsinvest arbejder med ESG i denne fond.

Oplysning om integrationen af bæredygtighedsrisici, om 
fremme af miljømæssige eller sociale faktorer og om 
bæredygtige investeringer
	Fonden har bæredygtige investeringer som mål
	Fonden foretrækker blandt andet miljørelaterede eller 

sociale faktorer 
	Bæredygtighedsrisici indgår som en del af 

investeringsbeslutningsprocessen, men uden at fonden 
foretrækker miljørelaterede eller sociale faktorer eller har 
bæredygtige investeringer som mål

	Bæredygtighedsrisici er ikke relvante (se forklaring 
nedenfor)

På hvilken måde indgår bæredygtighedsrisici i investe-
ringsbeslutningsprocessen?
Fonden er en aktivt forvaltet obligationsfond, hvor styring af 
bæredygtighedsrisici er en integreret del af analysen og er en 
del af grundlaget for investeringsbeslutninger. Denne analyse 
bruger data fra eksterne leverandører af bæredygtigheds
data kombineret med en intern bæredygtighedsanalyse. Ud 
over den integration af bæredygtighedsrisici, der finder sted 
på baggrund af den nævnte analyse, foretages der en årlig 
analyse af fonden på baggrund af klimarisici. Bæredygtig
hedsrisici styres primært ved at vælge obligationer baseret 
på bæredygtighedsanalyse.

Integrationen af bæredygtighedsrisici overvåges løbende af 
foreningens risikostyringsfunktion. Bæredygtighedsrisikoen 
i fonden overvåges ved anvendelse af foranstaltninger, der 
måler bæredygtigheden af fondenes beholdninger. Identifice
rede bæredygtighedsrisici relateret til specifikke beholdninger 
i fonde følges op i samarbejde med forvaltningen. Opfølg
ningen dækker primært klimarisici. Foreningens vurdering er, 
at styringen af bæredygtighedsrisici ved at vælge obliga
tioner baseret på en bæredygtighedsanalyse har en positiv 
effekt på afkastet og reducerer den negative indvirkning på 
afkastet.

Hvilke bæredygtighedsrisici indgår som en del af inve-
steringsprocessen?
Fonden søger at fremme miljøfaktorer ved at fravælge inve
steringer i lande, der overtræder internationale standarder og 
konventioner relateret til miljøspørgsmål, lande hvor gover
nance er kritisk, og hvor der ikke er politisk opbakning til at 
forbedre dette, herunder også sociale forhold som arbejds
rettigheder, menneskerettigheder m.m. Se evt. foreningens  
Politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

https://handelsinvest.dk/
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Udelukkes et antal potentielle investeringer som følge af 
fondens bæredygtighedskrav?
	Nej
	Ja, fonden skal investere under hensyntagen til 

 Handelsinvests krav til bæredygtighed for så vidt angår 
ekskludering m.m.

På Handelsinvests hjemmeside fremgår fondens ESGfakta
ark, der er udarbejdet af Morningstar. Af faktaarket frem
går, hvor bæredygtig fonden er investeret. I tillæg ses en 
uafhængig ranking samt fondens score på Miljø (E), Social 
(S) og Governace (G). Herudover er der oplysninger om de 
mest betydende kontroverser i de lande, der er investeret i, 
fordelt på:

• De største beholdninger
• Bedste ESG Risk Scores
• Værste ESG Risk Scores
• Værste kontroverser

Bemærk, at ESG fra Morningstar ikke kan vises, såfremt de ikke har analyser 

på et tilstrækkeligt antal af investeringerne i fonden.

Hvordan tages de vigtigste negative konsekvenser for 
bæredygtig udvikling i betragtning?
Handelsinvest tager højde for de vigtigste negative konse
kvenser for bæredygtighedsfaktorer i sine investeringsbeslut
ninger. På Handelsinvests hjemmeside er en beskrivelse af 
Handelsinvests retningslinier for due diligence til identifikation 
og prioritering af de vigtigste negative konsekvenser og 
information om almindeligt anvendte indikatorer for bære
dygtig udvikling. Der er en beskrivelse af de væsentligste 
negative konsekvenser for bæredygtig udvikling inden for 
 Handelsinvests daglige arbejde og en redegørelse for de 
foranstaltninger, der er truffet i forhold til disse negative 
konsekvenser.

 Fonden har følgende benchmark som reference:  JPM 
GBIEM Global Diversified TR USD

 Fonden har intet benchmark som referenceværdi
 Fonden har et sammensat benchmark (se detaljer om 

benchmarket i fondens faktaark), og fondens benchmark 
tager ikke højde for miljømæssige og sociale egenskaber.

Metoder, der anvendes til at integrere bæredygtighedsri-
sici, søge at fremme miljømæssige eller sociale egen-
skaber eller for at nå et bæredygtighedsmål
	Fonden tilvælger (investeringsprocessen er beskrevet 

ovenfor)
 Fonden fravælger

Fonden anvender en analysemodel med tre step. Dels en 
global analyse på eksterne forhold såsom økonomi, renter, 
valuta m.v., dels en vurdering af fundamentale forhold såsom 
økonomisk aktivitet, inflation, gældsætning og ESG, og dels 
tekniske og kvantitative faktorer såsom positionering, værdi 
(rentesats og likviditet).

Denne vurdering kan betyde ekskludering, men er en samlet 
vurdering, hvor ESG indgår allerede i step to.

På grund af fondens investeringsinstruks er der ikke mulig
hed for at investere i obligationer udstedt af virksomheder, 
hvilket betyder, at fonden ikke har nogen investeringer med 
eksponering overfor produkter og tjenester.
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