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Erklæring om de vigtigste negative 

bæredygtighedsvirkninger 

 

Dette er en erklæring fra Merkur Andelskasse om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på 

bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet Merkur i forbindelse med udbud af Merkur 

Impact Puljer til pensionsmidler tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på 

bæredygtighedsfaktorer. 

 

Udledning af drivhusgasser har store konsekvenser for klima og biodiversitet, og i Merkur vurderer vi, at 

drivhusgasudledninger samt tab af biodiversitet aktuelt er de største trusler mod livet på kloden. I Merkurs 

investeringsunivers er der derfor flere investeringsprodukter, der adresserer denne problematik bl.a. ved 

investering i vedvarende energi og energieffektivisering. Udover risici forbundet med global opvarmning 

og udryddelse af arter, vurderer Merkur, at ulighed og fattigdom har store negative indvirkninger på 

verden. Andelskassen tilbyder derfor også investeringsprodukter, der understøtter bæredygtige 

finansieringstiltag med mikrolån i udviklingslande. 

 

Merkur har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for 

identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives. 

 

Merkur distribuerer bæredygtige investeringsprodukter. Alle vores investeringsbeslutninger på vegne af 

kunder er baseret på en sammensætning af investeringsforeninger fra vores samarbejdspartnere på 

investeringsområdet. 

Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det 

betyder, at Merkur i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på 

bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med 

vores pensionspuljer tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne. 

 

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores 

samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet med hovedvægt på deres tilgang og 

arbejde med bæredygtighed i både virke og processer.  

 

I udvælgelsen lægger vi bl.a. vægt på, om samarbejdspartneren:  

✓ integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsanalyse- og 

beslutningsprocesser.  

✓ er aktiv ejer og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker 

vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne.  

✓ søger at opnå åbenhed samt påvirke de selskaber, der investeres, i relation til at forbedre 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.  

✓ udviser åbenhed samt gennemsigtighed overfor kunden 

 

De udpegede samarbejdspartnere har tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig 

forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering. 
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