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HANDELSINVEST DEFENSIV 10 AKK. (FONDEN) LEI KODE HANDELSINVEST: 2138005UHE2ZATLSXG50

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål?

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

Fonden fremmer miljømæssige karakteristika gennem:
Investeringer, hovedsagelig gennem investeringer i andre fonde, i bæredygtige obligationer eller i virk-
somheder (samt obligationer udstedt af virksomheder), hvis økonomiske aktiviteter anses for at bidrage 
til et miljømål i de globale mål i Agenda 2030 og/eller aktiviteter, der er i overensstemmelse med EU’s 
taksonomi.

Udelukkelseskriterier for direkte eller indirekte investeringer gennem fonde i virksomheder eller ud-
stedere med aktiviteter i forbindelse med forbudte våben, atomvåben, våben og krigsmateriel, tobak, 
cannabis, pornografi og kommercielle spilaktiviteter og ved at udvælge virksomheder, der har fået 
bekræftet, at de handler i strid med internationale standarder og konventioner, menneskerettigheder, 
arbejdsret eller bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

1. Udelukkelseskriterier for direkte eller indirekte investeringer gennem fonde i virksomheder eller
udstedere med aktiviteter med tilknytning til kontroversielle sektorer og specifikke PAI-indikato-
rer, såsom fossile brændstoffer og kontroversielle våben.

2. Udelukkelseskriterier for direkte eller indirekte investeringer gennem fonde i virksomheder eller ud-
stedere, hvor det er bekræftet, at de handler i strid med internationale standarder og konven tioner.

3. Vurdering af, at investeringen ikke anses for at forårsage betydelige negative virkninger på bære-
dygtighedsfaktorer (PAI). Dette sker via investringsforeningens/rådgiverens interne PAI-værktøj.

Ved at tage hensyn til principielle negative virkninger (PAI) i forbindelse med klima og miljø, menneske-
rettigheder, arbejdsret og anti-korruption og anti-bestikkelse.

Gennem screening og udelukkelse fravælger rådgiveren investeringer direkte og indirekte gennem fon-
de i virksomheder eller udstedere med aktiviteter i forbindelse med kontroversielle sektorer og virksom-
heder, der er blevet bekræftet i at handle i strid med internationale standarder og konventioner som fx 
FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Fonden forvaltes aktivt, og fondens benchmark er ikke blevet udvalgt med henblik på at opnå de miljø-
mæssige eller sociale karakteristika, som fonden fremmer.

 Ja  Nejx

x

 Det vil foretage et minimum af bæredyg-
tige investeringer med et miljømål:         %

 Det fremmer miljømæssige/sociale (M/S) karakteristika, 
og selv om det ikke har en bæredygtig investering som 
mål, har det en minimumsandel af bæredygtige investe-
ringer på         %

 Det fremmer M/S karakteristika, men vil ikke foretage 
nogen bæredygtige investeringer

 Det vil foretage et minimum af bæredyg-
tige investeringer med et socialt mål:         %

 i økonomiske aktiviteter, der kvalifi-
cerer som miljømæssigt bæredygtige i 
henhold til EU-klassificeringssystemet

 i økonomiske aktiviteter, der ikke kva-
lificerer som miljømæssigt bæredygtige i 
henhold til EU-klassificeringssystemet

 med et miljømål i økonomiske aktiviteter, der kva-
lificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til 
EU-klassificeringssystemet

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

 med et socialt mål
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• Hvilke bæredygtighedsindikatorer* anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karak-
teristika, der fremmes af dette finansielle produkt?

Bæredygtige investeringer: 
Andelen af fondens investeringer, der direkte eller indirekte via fonde er investeret i bæredygti-
ge obligationer eller i virksomheder (samt obligationer udstedt af virksomheder), der anses for at 
bidrage til et miljømæssigt eller socialt mål som defineret i de globale mål i Agenda 2030 og/eller 
EU’s taksonomi, samtidig med at de ikke forårsager væsentlig skade på andre miljømæssige eller 
sociale mål, og at virksomhederne overholder god virksomhedsledelse. For investeringer i andre 
fonde foretages der så vidt muligt en screening af fondens beholdninger på grundlag af fondssel-
skabets definition af bæredygtige investeringer. For eksterne fonde kan oplysningerne om andelen 
af bæredygtige investeringer og definitionen af bæredygtige investeringer i nogle tilfælde indhentes 
fra det pågældende eksterne fondsselskab.

Carbon footprint: 
Carbon footprint målt som drivhusgasemissionerne fra investeringsobjekters scope 1, 2 og 3 i for-
hold til investeringsobjekternes aktuelle værdi (EVIC).

Drivhusgasintensitet: 
Drivhusgasintensitet målt som drivhusgasemissioner fra investeringsobjekter i anvendelsesområde 
1, 2 og 3 i forhold til investeringsobjekternes indtægter.

FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder: 
Procentdel af investeringer i virksomheder, der har været involveret i overtrædelser af FN’s Global 
Compact eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Fossile brændstoffer: 
Andelen af investeringer, både direkte og indirekte gennem fonde, i virksomheder eller obligationer 
udstedt af virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer.

Tager dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtig-
hedsfaktorer?

	Ja 	Nej

For investeringer i andre fonde omfatter fondsudvælgelsesprocessen en analyse og vurdering af, hvor-
dan rådgiveren for hver fond på tilfredsstillende vis sikrer, at der tages hensyn til negative virkninger 
på bæredygtighedsfaktorer. For direkte investeringer og for fonde, hvor der foretages screening, tager 
rådgiveren desuden hensyn til de vigtigste negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer (PAI). Dette 
sker ved hjælp af et PAI-værktøj, der er udviklet af rådgiveren, hvor potentielle negative virkninger 
identificeres og analyseres. For virksomheder eller udstedere, der anses for at have uacceptable PAI-ri-
sici, håndteres disse fx ved hjælp af udelukkelse, aktivt ejerskab og indflydelse eller, for investeringer 
i andre fonde, dialog med den relevante fondsforvalter. Fonden investerer bredt på tværs af en række 
sektorer, og de relevante PAI-indikatorer vil derfor variere mellem fondens investeringer. Datakvalitet og 
-tilgængelighed påvirker i øjeblikket også integrationen af de vigtigste negative virkninger af bæredyg-
tighedsfaktorer i forvaltningen.

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

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

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

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

x
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Ud over fondens PAI-værktøj anvender fonden også en udelukkelsesstrategi. Formålet er at sikre, at 
virksomheden eller udstederen ikke er involveret i aktiviteter med en forhøjet risiko for at bidrage nega-
tivt til bæredygtighedsfaktorer. Dette gælder aktiviteter i forbindelse med produktion og distribution af 
forbudte våben, atomvåben, våben og krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommercielt 
spil, fossile brændstoffer og virksomheder eller udstedere, der er blevet bekræftet som værende i strid 
med internationale standarder og konventioner vedrørende menneskerettigheder, miljø, arbejdsret eller 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Eventuelle afvigelser behandles ved udelukkelse. Fondens 
udelukkelsespolitik kontrolleres på investeringstidspunktet og løbende.

Oplysninger om de vigtigste negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer vil blive offentliggjort i fon-
dens årsrapport, som er tilgængelig på fondens websted.

Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produkt?

Bæredygtighedsanalyse. Bæredygtighedsanalyse er en integreret del af rådgiverens investerings-
analyse, hvor hver enkelt investering analyseres omhyggeligt på baggrund af relevante spørgsmål. Fx 
vurderes det i forbindelse med udvælgelsen af fonde, hvordan en rådgiver driver sin forretning, hvordan 
den behandler bæredygtighedsspørgsmål, og hvordan den integrerer dem i sin porteføljeopbygning. 
Den analyserer også fondens strategi og risici, dens sociale og miljømæssige indvirkning og fx dens 
dialoger om interessevaretagelse. Dette omfatter en analyse af fondens bæredygtige investeringer, 
politikker for god forvaltningspraksis og overvejelse af negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer. 
Analysen er baseret på oplysninger fra fondsselskabet, eksterne kilder og egen analyse.

Dialog og aktivt ejerskab. Aktiv interessevaretagelse er en vigtig strategi for at påvirke virksomheder-
ne til at styre deres bæredygtighedsrisici og potentielle negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer. 
Investeringsforeningen og/eller rådgiveren gør dette gennem virksomhedsdialoger, ledelsesarbejde og 
arbejde i investornetværk. Virksomhedsdialoger finder sted både direkte mellem rådgiveren og virk-
somheden og sammen med andre investorer eller inden for rammerne af investornetværk og andre 
partnerskaber. Dialogerne dækker en bred vifte af bæredygtighedsspørgsmål. Gennem afstemning på 
generalforsamlinger deltager fonden i aktivt ejerskab og dermed påvirkning af ansvarlig virksomhedsle-
delse. Dette er baseret på vores politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

Udelukkelsesstrategi. Fonden anvender bæredygtighedskrav i form af en udelukkelsesstrategi. Stra-
tegien omfatter direkte og indirekte investeringer gennem fonde i virksomheder eller udstedere med 
produktion og distribution af forbudte våben, atomvåben, våben og krigsmateriel, alkohol, tobak, can-
nabis, pornografi, kommercielt spil, fossile brændstoffer og virksomheder, der er bekræftet i at handle i 
strid med internationale standarder og konventioner vedrørende menneskerettigheder, miljø, arbejdsret 
eller bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Fonden har mulighed for direkte og indirekte gennem fonde 
at udvælge såkaldte ”omstillingsvirksomheder”, der er invol-
veret i elproduktion, transmission og distribution af elektricitet 
og har en vis eksponering mod fossile brændstoffer. Om-
stillingsvirksomheder defineres som obligationer eller andre 
gældsinstrumenter udstedt af virksomheder, som fondens 
bæredygtighedskomité vurderer er i gang med at omstille 
deres aktiviteter på en måde, der forventes at bidrage til, 
snarere end at modvirke, opfyldelsen af et eller flere af ver-
densmålene. Virksomhedens omstillingstempo vurderes på 
grundlag af følgende: Virksomhedens aktiviteter omfatter ikke 
overvejende elproduktion med fossile brændstoffer; virksom-
hedens nuværende investeringstakt understøtter overgangen 
fra fossil til vedvarende energi; og virksomhedens planlagte 
udvikling af aktiviteterne er i overensstemmelse med en glo-
bal opvarmning på højst 2˚C. Grænserne i tabellen til venstre 
gælder derfor ikke for de såkaldte ”omstillingsvirksomheder”.
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#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.

#1 Overensstemmelse 
med M/S karakteristika

#2 Andre
Investeringer

• Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der anvendes til at udvælge inve-
steringer med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes 
af dette finansielle produkt?

Eksklusionsstrategi. Fonden anvender bæredygtighedskrav i form af en eksklusionsstrategi. Stra-
tegien er bindende for investeringsforeningen.

• Hvad er politikken for vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virk-
somheder?

Ved at fravælge investeringer, både direkte og indirekte gennem fonde i virksomheder, der er blevet 
bekræftet som værende i strid med internationale standarder og konventioner vedrørende fx skat, 
arbejdstagerrettigheder, korruption og bestikkelse, sikrer fonden, at de virksomheder, den investerer 
i, overholder den nuværende praksis for god virksomhedsledelse.

Ud over den standardbaserede udelukkelse har fonden udviklet et internt analytisk værktøj til at 
vurdere god ledelsespraksis i investerede virksomheder om spørgsmål vedrørende virksomheds-
ledelse såsom medarbejderforhold, aflønning, ledelses- og ledelsesstrukturer og overholdelse af 
skatteregler. Da fonden hovedsageligt investerer i andre fonde, foretages der også en gennemgang 
af disse fonde, hvor det er muligt inden for rammerne af analyseværktøjet. Resultatet af analysen 
kan, hvis der konstateres mangler, føre til dialog og aktivt ejerskab fra investreingsforeningen/
rådgiver eller til udelukkelse, hvis manglerne anses for væsentlige. For investeringer i andre fonde 
kontrollerer og evaluerer fondevalueringsprocessen også fondens politikker for at vurdere god 
forvaltningspraksis.

Hvad er den planlagte aktivallokering for dette finansielle produkt?

Den skematiske beskrivelse af aktivallokeringen afspejler den minimale andel af fondens investeringer, 
der opfylder de miljømæssige eller sociale karakteristika, som fonden fremmer, henholdsvis den mini-
male andel af bæredygtige investeringer, som fonden i alt påtænker at foretage. Den planlagte aktiv-
allokering forventes dog at overstige de anførte minimumsandele. Resultatet af den faktiske fordeling 
rapporteres i fondens årsrapport.

• Hvordan er anvendelsen af derivater med til at opnå de miljømæssige og sociale karakteristi-
ka, der fremmes af det finansielle produkt?

Investering i derivater opfylder ikke afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika.

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

På nuværende tidspunkt er virksomhederne generelt ikke begyndt at rapportere om, i hvilket omfang 
deres aktiviteter er i overensstemmelse med EU’s taksonomi. På baggrund heraf har investeringsfor-
eningen valgt ikke at angive et minimumsniveau for overholdelse af taksonomien på dette stadium og 
rapporterer derfor 0%.
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De to diagrammer nedenfor viser med blåt minimumsprocentdelen af investeringer, der er i overens-
stemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at 
bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*, viser det første 
diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts inve-
steringer, inkl. statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassifice-
ringssystemet i forbindelse med det finansielle produkts investeringer, ekskl. statsobligationer.

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

1. Investeringer i overensstemmelse 
med klassificeringssystemet, inkl. 

statsobligationer*

2. Investeringer i overensstemmelse 
med klassificeringssystemet, ekskl. 

statsobligationer*
0%

100%

0%

100%

I overensstemmelse I overensstemmelse

Andre investeringer Andre investeringer
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• Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende 
aktiviteter?

Der er ingen forpligtelse til et minimumsniveau for investeringer i overgangsaktiviteter og støtteakti-
viteter.

Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke er i overens-
stemmelse med EU-klassificeringssystemet?

Fonden har mulighed for at investere i økonomiske aktiviteter, som på nuværende tidspunkt ikke kan 
klassificeres som forenelige med EU’s taksonomi. Dette skyldes til dels, at der ikke for alle miljømål i 
øjeblikket findes fuldstændige tekniske standarder, og at der ikke er adgang til rapporterede data fra 
virksomhederne. Fonden kan foretage bæredygtige investeringer i bæredygtige obligationer, virksomhe-
der eller udstedere, som anses for at bidrage til både miljømæssige og sociale mål. Fonden rangordner 
ikke miljømæssige eller sociale mål og har derfor ikke angivet en minimumsprocent for hvert mål. Som 
nævnt er fonden imidlertid forpligtet til at sikre en minimumsandel af bæredygtige investeringer.

Hvilken minimumsandel udgjorde socialt bæredygtige investeringer?

Fonden kan foretage bæredygtige investeringer i virksomheder, der bidrager til både miljømæssige 
og sociale mål. Der er ikke noget hierarki mellem miljømæssige eller sociale mål og derfor heller ikke 
nogen minimumsprocentdel af socialt bæredygtige investeringer.

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

Fonden kan investere i afledte instrumenter som en del af sin investeringspolitik. Disse derivater kan 
anvendes til at opfylde både kortsigtede og langsigtede porteføljestrategier på en hensigtsmæssig 
måde. Fonden anvender indeksbaserede finansielle instrumenter med indbyggede bæredygtigheds-
krav i de underliggende indekser i det omfang, de er tilgængelige på det aktuelle marked og i øvrigt 
anses for at være hensigtsmæssige. Af hensyn til likviditet og risikostyring kan fonden også have 
kontanter og likvide midler. Denne kategori kan også omfatte værdipapirer, for hvilke der ikke foreligger 
relevante data.

Hvor kan jeg finde produktspecifikke oplysninger på webstedet:

https://handelsinvest.dk/baeredygtige-investeringer/
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