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Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for 

 

Merkur Impact Pensionspuljer 
 

Dette dokument udgør hjemmesidens produktoplysning for puljerne, der har et bæredygtigt 
investeringsmål. I henhold til EU's forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig 
finansiering (SFDR) skal alle artikel 9 produkter offentliggøre bæredygtighedsrelaterede 
oplysninger på deres websted. 
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A) Sammenfatning 

Merkur er forvalter af egne Impact pensionspuljer. Forvaltning af Merkur Impact Puljer tager udgangspunkt i 
Merkurs bæredygtige investeringsunivers. I Merkur investerer vi udelukkende bæredygtigt og ansvarligt, og sigter 
efter et konkurrencedygtigt afkast samtidig med, at vi skaber langsigtet værdi for samfundet. I Merkurs ”Politik for 
integration af bæredygtighedsrisici” har vi beskrevet, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores puljer. 
Politikken findes på Merkurs hjemmeside, hvor du også finder Merkurs aflønningspolitik, der beskriver, at 
aflønning i Merkur hverken helt eller delvist er afhængig af efterlevelse af Merkurs bæredygtighedsmål. I Merkur 
tager vi vores ambition og det ansvar, der følger med, meget alvorligt. Derfor sætter vi høje standarder for de 
investeringsprodukter, vi har på hylderne. Puljerne investerer udelukkende i investeringsfonde fra Triodos 
Investment Management, som er blandt de mest erfarne og grundige, når det kommer til at udvælge 
virksomheder, lande og projekter indenfor bæredygtighed.  
 
Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål:   
For kun at udvælge de investeringer, der ikke skader noget miljømæssigt eller socialt bæredygtigt investeringsmål 
væsentligt, vurderes hver investering i forhold til Triodos minimumsstandarder eller andre rammer afhængigt af 
instrumenttypen.  Hvis det konstateres, at en udsteder forårsager væsentlig skade i forhold til disse standarder, 
udelukkes den fra investering. Alle væsentlige indikatorer for negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer 
(principal adverse impact indicator = PAI) tages i betragtning i investeringsprocessen. Se indikatorerne nedenfor. 
Minimumsstandarderne, der bygger på Triodos’ værdier og er i overensstemmelse med OECD's Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, fastsætter også 
minimumsstandarder for medarbejderforhold, aflønning, skatter og anden virksomhedsledelse. Standarderne skal 
være opfyldte for at investering kan foretages. 

Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål:  

Puljernes bæredygtige investeringsmål er at: 

• Få penge til at arbejde for miljømæssige og sociale forandringer 

• Bidrage til overgangen til en økonomi inden for planetens grænser 

• Bidrage til overgangen til en økonomi, hvor alle mennesker kan nyde et godt og værdigt liv. 

For at realisere disse tre investeringsmål investerer puljerne gennem investeringsfonde fra Triodos Investment 
Management, i aktier og obligationer, der aktivt bidrager til mindst ét overgangstema.  Hvert Triodos-
overgangstema er knyttet til et eller flere FN verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG): 

• Bæredygtige fødevarer og landbrug:  SDG 2, 3, 12 og 15 

• Bæredygtig mobilitet og infrastruktur:  SDG 6, 7, 11 og 13 

• Vedvarende ressourcer:    SDG 6, 7 og 13 

• Cirkulær økonomi:    SDG 6, 12 og 15 

• Velstående og sunde mennesker:   SDG 3 

• Innovation for bæredygtighed:   SDG 3, 7, 12 og 16 

• Social inklusion og empowerment:   SDG 1, 4, 5 og 10 

Puljerne bidrager til afbødning af og tilpasning til klimaændringer som fastsat i artikel 9 i EU-klassificeringssystemet. 
 
Investeringsstrategi: Triodos Investment Management har defineret fire faser i investeringsprocessen for at nå de 
bæredygtige mål: 

• Bidrag til overgange (positiv screening): Alle investeringer skal have et produkt eller en ydelse/finansiere 
projekter, der bidrager til en bæredygtig omstilling. Investeringerne vurderes i dybden i forhold til deres 
tematiske tilpasning til Triodos overgangstemaerne, for hvilke der er definerede impact mål. 

• Negativ impact: For at eliminere enhver væsentlig negativ indvirkning gennemgår alle investeringer en 
ekskluderende screening bestående af tre trin: negativ screening, kontrol af kontroverser og ESG-
vurdering. Investeringerne vurderes i forhold til overholdelse af minimumsstandarderne mv. Her skal alle 
PAI'er og kriterier for god ledelsespraksis tages i betragtning. 

• Integreret analyse: Analyseholdet overvejer resultaterne af alle tre faser og analyserer impact, risiko og 
afkast, som derefter fører til investeringsbeslutningen.  

• Fremskynde omstilling: Triodos Investment Management beskæftiger sig ofte med miljømæssige og 
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sociale emner, der er relevante for hver virksomheds individuelle forretningsmodeller, samt om generelle 
spørgsmål om virksomhedsledelse. 

 
 

Andel af investeringerne: 

Puljerne investeres via Triodos fonde i bæredygtige investeringer, som bliver delt mellem bæredygtige 

investeringer med et miljømål og bæredygtige investeringer med et socialt mål. De resterende investeringer i 

fondene vil være almindelige statsobligationer og likvider. På grund af disse investeringers neutrale karakter vil de 

ikke kunne betragtes som bæredygtige investeringer. Minimumsandelene af bæredygtige investeringer er 80% for 

de enkelte puljer og flere detaljer findes senere i dette dokument. 

 

Overvågning af bæredygtige investeringsmål:  

Merkur modtager årligt impactrapportering fra Triodos Investment Management på blandt andet de produkter 

puljerne investerer i. Triodos offentliggør endvidere hvilket positivt impact den enkelte investering (virksomhed) 

har, og som er årsagen til, at investeringen er udvalgt på baggrund af den positive screening. Det overvåges 

således løbende i hvilket omfang målet om bæredygtige investeringer er nået. Denne vurdering omfatter 

bæredygtighedsindikatorernes resultater både kvantitativt og kvalitativt samt i forhold til fastsatte mål. For at 

overvåge opfyldelsen af de bæredygtige investeringsmål måles eksponering i forhold til Triodos 

overgangstemaer, absolutte og relative bidrag til FN verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) og CO2-aftryk i 

forhold til benchmark. 

 

Metoder:  

Triodos bruger Triodos Impact Management Cycle som et overordnet værktøj til at styre impact. Impact 

management handler om aktivt at styre midlerne til at optimere positiv impact og minimere negativ impact. For at 

gøre dette anvender Triodos ”The Theory of Change”, der tjener som grundlag for at fastsætte impact mål og 

måle indikatorer. Triodos Investment Management verificerer om resultaterne opfylder målene, og hvis ikke det er 

tilfældet, hvilke handlinger, der skal træffes for at optimere impact. 
 

Datakilder og databehandling:  

Der anvendes flere kilder for at afgøre, om en investering bidrager til det bæredygtige mål. Den uafhængige 

analysehus ISS ESG leverer SDG Impact Rating scoren. Desuden vurderer en investeringsanalytiker for hver 

investering relevante offentliggørelser såsom årsrapporten og for impact obligationer offentliggjorte oplysninger 

fra udstederen. Hvis der ikke foreligger detaljerede oplysninger, så anvendes der egne skøn. 
 

Begrænsninger mht. metoder og data:  

Begrænsningen ved at anvende procentdel af nettoomsætning fra relevante produkter/tjenester til at vurdere 

opfyldelsen af bæredygtighedsmål er, at salget ikke altid oplyses med høj detaljeringsgrad. Analysen ledsages 

derfor ofte af en mere kvalitativ vurdering. Kvaliteten og pålideligheden af de rapporterede impact data kan 

imidlertid være et problem ligesom vurdering af anvendelsen af provenuet på udstedelsestidspunktet. 

 
Due diligence:  

Merkur har løbende dialog med Triodos Investment Management, modtager løbende rapportering og gennemgår 

minimum årligt de produkter puljerne investerer i.  

Triodos Investment Management foretager en due diligence på de underliggende aktiver. Den består af en positiv 
screening, en negativ konsekvensanalyse (bestående af tre trin) og en integreret analyse. Triodos Investment 
Management har en due diligencepolitik og -proces på plads for at sikre, at alle de nødvendige faser og trin følges 
inden beslutningen om at investere træffes. 

 
Politikker for aktivt engagement:  

Fokus på impact omfatter omhyggelig udvælgelse af investeringer samt at støtte eller advokere for, at 

virksomheder skal øge deres positive impact og reducere/undgå negative impact. Dette gøres ved at engagere 

sig på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder, der er relevante for virksomheders forretningsmodel, 

i sektormæssige sammenhænge samt i generelle spørgsmål om virksomhedsudvikling og i strategi. Det sker ved 

1) engagement med virksomheder, 2) aktivt ejerskab og 3) kommunikation for at påvirke beslutninger inden for 

politisk, økonomiske og sociale institutioner. 
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B) Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål 

For kun at udvælge de investeringer, der ikke væsentligt skader noget miljømæssigt eller socialt bæredygtigt 

investeringsmål, vurderes hver investering i forhold til Triodos minimumsstandarder eller andre rammer afhængigt 

af instrumenttypen. Hvis det konstateres, at en udsteder forårsager alvorlig skade på nogen af disse standarder, 

udelukkes udsteder fra investering. Alle væsentlige indikatorer for negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer 

tages i betragtning i investeringsprocessen. Minimumsstandarderne, der bygger på Triodos’ værdier og er i 

overensstemmelse med OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for 

Menneskerettigheder og Erhverv, fastsætter også minimumsstandarder for medarbejderforhold, aflønning, skatter 

og anden virksomhedsledelse. Standarderne skal være opfyldte for at investeringer kan foretages. 

 

De vigtigste indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighed 

Minimumsstandarderne beskriver hvad Triodos anser for væsentlig miljømæssig og social skade og alle 

investeringer vurderes i forhold til kravene i minimumsstandarderne. Hvis det konstateres, at en udsteder 

forårsager betydelig skade i forhold til en af standarderne, så udelukkes denne fra investering. Statslige 

udstedere vurderes på samme måde på grundlag af rammer, som udelukker regeringer, der er underlagt 

internationale sanktioner (EU og FN) og ikke har ratificeret de mest anerkendte FN-støttede konventioner, 

herunder de vigtigste konventioner vedrørende menneskerettigheder og miljø. 

 

FOR INSTRUMENTER UDSTEDT AF SELSKABER (F.EKS.  AKTIER, VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER, IMPACT OBLIGATIONER): 

De vigtigste negative indvirkninger (PAI’er=principal adverse impacts) tages i betragtning i 

investeringsprocessens anden fase (negativ impact, bestående af tre trin), både som led i den indledende 

screening og den løbende overvågning af investeringer: 

 

1. Negativ screening: Hver potentiel investering screenes for involvering i kontroversielle forretningsaktiviteter. 

Hvis en virksomhed overskrider nedenstående tolerancegrænser, konkluderes "høj bekymring", og virksomheden 

udelukkes fra investering. 

 

Kontroversiel aktivitet PAI Tolerancegrænse 

Kontroversielle våben 14 (Eksponering for kontroversielle 
våben) 

Ingen involvering tolereres 

Fossile brændstoffer 
4 (Eksponering mod virksomheder, 
der er aktive i sektoren for fossile 
brændstoffer) 

Udelukkelse af fossile virksomheder 
(GICS-klassificerede i 
energisektoren). 

Farlige stoffer E9 (Investeringer i virksomheder, der 
producerer kemikalier) 

Ingen pesticider – produktion, 
distribution (>5% omsætning)  
Ingen persistente organiske 
miljøgifte – hverken produktion 
eller anvendelse (>0% omsætning) 

 

 

2. Kontroverser: Alle potentielle investeringer vurderes i forhold til overtrædelser af FN's Global Compact og 

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder fra sag til sag under hensyntagen til overtrædelser i de 

sidste tre år. For hver sag vurderes alvorligheden og virksomhedens reaktion og der gives en vurdering på lav, 

mellem eller høj bekymring. Hvis en virksomhed er involveret i alvorlige og/eller hyppige overtrædelser, uden at 

træffe troværdige afhjælpende foranstaltninger, konkluderes "høj bekymring" og virksomheden udelukkes fra 

investering. 
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Triodos vurdering PAI Tolerancegrænse 

Kontroverser 10 (Overtrædelser af FN's Global 
Compact-principper og OECD's 
retningslinjer)  
11 Mangel på processer og 
overholdelsesmekanismer til 
overvågning af overholdelse af FN's 
Global Compact-principper og OECD's 
retningslinjer) 
S7 (Tilfælde af forskelsbehandling) 
S14 (Antal alvorlige 
menneskerettighedsspørgsmål og -
hændelser) 
S16 (Tilfælde af utilstrækkelig 
indgriben med overtrædelser af 
korruptionsbekæmpelse) 
S17 (Domme og bøder for korruption) 

Ingen væsentlige overtrædelser af FN's 
Global Compact eller OECD's 
retningslinjer inden for de seneste 3 år 

 

 

3. ESG-vurdering: Ved at kombinere Triodos oversigt over væsentlige ESG-spørgsmål pr. branche med en 

forståelse af virksomhedens forretningsaktiviteter, vurderes risikoen for, om en virksomhed påvirker ESG-

faktorerne negativt. Baseret på risikoklassificeringen (lav, medium eller høj risiko) skal virksomheden leve op til 

yderligere krav såsom at have bæredygtighedsprogrammer, rapportering, certificeringer, politikker eller praksis på 

plads. Hvis en virksomhed ikke opfylder kravene, men er under forandring, så markeres den til muligt 

engagement. PAI-indikatorerne betragtes på et absolut grundlag, over tid og sammenlignet med fem tilsvarende 

virksomheder. Under hensyntagen til ovenstående vurderes en virksomheds praksis som lav, mellem eller høj 

bekymring. Hvis der konkluderes "høj bekymring", udelukkes virksomheden fra investering. 

 

ESG-område PAI Tolerancegrænse 

Miljømæssig Klima  1 (Drivhusgasemissioner) 
 2 (Co2-aftryk) 
 3 (Drivhusgasintensitet) 
 5 (Andel af forbruget og produktionen 
af ikke vedvarende energi) 
 6 (Energiforbrug intensitet) 
 E4 (Virksomheder uden CO2-
reducerende initiativer) 
 E5 (Energiforbrug pr. ikke-vedvarende 
energikilde) 

OBS på høj risiko ift. 
klimaændringer, uden 
rapportering af drivhus-
gasemissioner og Paris-
tilpassede reduktionsmål. 
 
Væsentlige kontroverser 

Vand  E6 (Vandforbrug og 
genanvendelse) 
E7 (Investeringer i virksomheder 
uden vandforvaltningspolitikker) 
E8 (Eksponering for områder med 
høj vandbelastning) 

OBS på høj risiko for 
vandknaphed, uden 
aktiviteter til at reducere 
fersk-vandforbruget. 
 
Væsentlige kontroverser 

Affald E13 (Forholdet mellem ikke-
genanvendt affald) 

Væsentlige kontroverser 

Forurening  8 (Emissioner til vand) 
 9 (Forholdet mellem farligt og 
radioaktivt affald) 
E2 (Emissioner af luftforurenende 
stoffer) 

Væsentlige kontroverser 

Økosystemer 7 (Aktiviteter, der påvirker 
biodiversiteten negativt) 

OBS på høj risiko ift. 
biodiversitet, 
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E11 (Virksomheder uden 
bæredygtig jord/landbrugspraksis) 
E12 (Virksomheder uden 
bæredygtige oceaner/ have) 
E15 (Skovrydning) 

skovrydning, bomuld, 
soja, palmeolie eller 
fiskeri, uden relevante 
politikker, programmer og 
foranstaltninger til 
fremme af bæredygtige 
aktiviteter. 
Væsentlige kontroverser 

 

 

FOR INSTRUMENTER UDSTEDT AF STATER mv.  (F.EKS.  IMPACT OBLIGATIONER): 

PAI'erne tages i betragtning i investeringsprocessens anden fase (negativ impact), både som led i den indledende 

screening og den løbende overvågning af investeringer: 

 

ESG-område PAI Tolerancegrænse 

Miljømæssig 15 (Drivhusgasintensitet) Krav om ratifikation af: 
• Paris-konventionen 

• Rammekonvention om 
klimaændringer 

• Kyoto-protokollen 

Ledelse 16 (Lande, der er omfattet af sociale 
krænkelser, undersøges) 

• Ratificering af internationale 
kontroversielle 
våbenkonventioner 

• FN og EU-sanktioner 

 

PAI-vurderingen er baseret på data fra eksterne parter (tredjeparts ESG-dataudbyder, offentlig information 

og/eller den virksomhed, der investeres i). 

 

Overensstemmelse med OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer 

for Menneskerettigheder og Erhverv 

Inden de udvælges til investering og i hele investeringens varighed, screenes investeringer for overholdelse af 

minimumsstandarderne. Minimumsstandarderne er i overensstemmelse med OECD's Retningslinjer for 

Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, herunder de principper 

og rettigheder, der er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, som er identificeret i Den Internationale 

Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og International 

lov om menneskerettigheder.  

Overholdelsen af minimumsstandarderne vurderes i anden fase af investeringsprocessen gennem kontrol af 

kontroverser og ESG-vurdering baseret på data fra eksterne kilder og yderligere intern analyse (se punktet ”De 

vigtigste indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighed”). I tilfælde af væsentlige overtrædelser af 

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og 

Erhverv (dvs. væsentlige konsekvenser, gentagelse af hændelser, manglende risikostyring og utilstrækkelige 

afhjælpende foranstaltninger) udelukkes investeringer. 

C) Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål 

Forvaltning af Merkur Impact Puljer tager udgangspunkt i Merkurs bæredygtige investeringsunivers. I Merkur 

investerer vi udelukkende bæredygtigt og ansvarligt, og sigter efter et konkurrencedygtigt afkast samtidig med, at 

vi skaber langsigtet værdi for samfundet. I Merkurs ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” har vi 

beskrevet, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores puljer. Politikken findes på Merkurs hjemmeside, 

hvor du også finder Merkurs aflønningspolitik, der beskriver, at aflønning i Merkur hverken helt eller delvist er 

afhængig af efterlevelse af Merkurs bæredygtighedsmål. I Merkur tager vi vores ambition og det ansvar, der 

følger med, meget alvorligt. Derfor sætter vi høje standarder for de investeringsprodukter, vi har på hylderne. 

Vores puljer investerer udelukkende i investeringsfonde fra Triodos Investment Management, som er blandt de 

mest erfarne og grundige, når det kommer til at udvælge virksomheder, lande og projekter indenfor 

bæredygtighed.  
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Puljernes bæredygtige investeringsmål er at: 

• Få penge til at arbejde for miljømæssige og sociale forandringer 

• Bidrage til overgangen til en økonomi inden for planetens grænser 

• Bidrage til overgangen til en økonomi, hvor alle mennesker kan nyde et godt og værdigt liv. 

 

For at realisere de bæredygtige investeringsmål skal investeringer aktivt bidrage til mindst ét Triodos 

omstillingstema.  

 

Triodos arbejder med syv overgangstemaer, der bruges til positiv udvælgelse af investeringer med et mål  

om at maksimere positivt impact. De syv temaer bidrager til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig  

udvikling, som det er beskrevet nedenfor. 

 

Målet om at ”bidrage til overgangen til en økonomi inden for planetens grænser” behandles i følgende 

overgangstemaer: 

• Bæredygtige fødevarer og landbrug (ernær verden bæredygtigt) 

• Bæredygtig mobilitet og infrastruktur (vær mobil, lev og arbejd bæredygtigt) 

• Vedvarende ressourcer (begræns brugen af begrænsede ressourcer) 

• Cirkulær økonomi (udnytte ressourcer så effektivt og så længe som muligt) 

• Innovation for bæredygtighed (innovation for en bæredygtig fremtid) 
 

Målet om at ”bidrage til overgangen til en økonomi, hvor alle mennesker kan nyde et godt og værdigt liv”, 

behandles i følgende overgangstemaer:  

• Bæredygtige fødevarer og landbrug (ernær verden bæredygtigt) 

• Velstående og sunde mennesker (bliv og forbliv sund og glad)  

• Social inklusion og empowerment (skab samfund, hvor alle kan deltage fuldt ud) 

• Innovation for bæredygtighed (innovation for en bæredygtig fremtid)  

 

Gennem investeringer, der bidrager til temaerne bæredygtig mobilitet og infrastruktur, vedvarende ressourcer og 

innovation med henblik på bæredygtig omstilling, bidrager puljen til følgende miljømål som fastsat i artikel 9 i EU-

klassificeringssystemet: 

• Afbødning af klimaændringer 

• Tilpasning til klimaændringer  

 

Der anvendes ikke referencebenchmark med henblik på at nå målet om bæredygtige investeringer. 

D. Investeringsstrategi 

Triodos Investment Management har defineret fire faser i investeringsprocessen for at nå de bæredygtige mål. 

Investeringer, der har bestået de første tre faser, indgår i Triodos investeringsunivers. Dette univers er grundlaget 

for, hvilke investeringer der kan foretages - der må ikke investeres udenfor Triodos investeringsunivers.  Denne 

tilgang til at opbygge Triodos-investeringsuniverset, medfører til en reduktion af benchmark-universet på 60 til 

90%. 

 

▪ Bidrag til overgange (positiv screening): Hver potentiel investering vurderes i dybden med sin tematiske 

tilpasning til Triodos-overgangstemaer, for hvilke der er defineret undertemaer og indikatorer. Impact indikatorer 

baseret på indtægtskilder bruges til at opgøre virksomhedernes bidrag til de impact mål, der er formuleret pr. 

overgangstema. Analysen underbygges yderligere ved at undersøge virksomhedernes produktudbud og 

relevante impact indikatorer, samt kvalitativ dokumentation for bæredygtig praksis som angivet i virksomhedernes 

politikker mv. Enhver investering skal aktivt bidrage til mindst ét Triodos-overgangstema for at være berettiget til 

Triodos investeringsunivers. 

 

▪ Negativ impact: For at eliminere væsentlig negativ impact gennemgår enhver investering en ekskluderende 

screening bestående af tre trin: a) negativ screening, b) kontrol af kontroverser og c) ESG-vurdering. Alle 

investeringer vurderes i forhold til overholdelse af minimumsstandarderne mv. I denne fase skal alle PAI'er og god 

ledelses praksis tages i betragtning. Alle investeringer skal være i overensstemmelse med 

minimumsstandarderne mv. for at være berettiget til Triodos investeringsunivers. 

 

▪ Integreret analyse: Fra den tidligere vurdering af negativ bæredygtighedspåvirkning udvælger Triodos 

Investment Management de ESG-faktorer, der forventes at have en væsentlig økonomisk indvirkning på 
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investeringen. Analyseholdet overvejer resultaterne af alle tre faser og analyserer impact, risiko og afkast, som 

derefter fører til investeringsbeslutningen. For aktieinvesteringer kvantificeres den finansielle effekt, for andre 

investeringer tages der kvalitativt hensyn til den. 

 

▪ Fremskynde omstilling: Triodos Investment Management sigter mod at fremskynde omstilling til en mere 

bæredygtig økonomi gennem ledelse, dialoger, engagement og kommunikation. Triodos beskæftiger sig ofte med 

miljømæssige og sociale emner, der er relevante for hver virksomheds individuelle forretningsmodeller, samt om 

generelle spørgsmål om virksomhedsledelse. 

Triodos Investment Management tager sit ansvar som aktionær alvorligt og er overbevist om at ved at udøve 

stemmerettigheder, kan udøves en positiv indflydelse på et selskabs langsigtede strategi. Derfor stemmer Triodos 

så vidt muligt ved fuldmagt på aktionærmøder i de selskaber, de investerer i. Triodos deltager også i 

aktionærmøder for at udspørge selskabernes ledelse om deres bæredygtige resultater.  

 

Når investeringen er inkluderet i Triodos investeringsunivers, overvåges dem løbende for at sikre, at den stadig 

opfylder investeringskriterierne.  For at gøre dette baserer Triodos Investment Management sig på advarsler, som 

Triodos får fra eksterne parter, der signalerer ny udvikling eller kontrovers, samt på sin egen analyse af blandt 

andet nyheder og analytikeres ekspertise. 

 

Hvis Triodos Investment Management finder, at en investering ikke længere opfylder investeringskriterierne eller 

er i fare for ikke længere at opfylde kriterierne, vurderes det, om en dialog med udstederen kan give resultat. Hvis 

dialogen på grund af karakteren af overtrædelsen af investeringskriterierne ikke forventes at føre til ændringer, 

eller hvis der har været en dialog med udstederen, som ikke har ført til den ønskede ændring, vil investeringen 

blive fjernet fra Triodos-investeringsunivers, og investeringen vil blive frasolgt fra alle porteføljer inden for en 

periode på tre måneder efter fjernelse fra Triodos-investeringsuniverset.  

 

Politik til vurdering af god ledelsespraksis i investeringsmodtagende selskaber 

Triodos minimumsstandarder bruges til at vurdere god ledelsespraksis i de virksomheder, der investeres i. Denne 

politik beskriver minimumsstandarder for medarbejderforhold, aflønning, skatter og andre emner inden for 

virksomhedsledelse. Derudover beskriver Triodos Position on Tax principper for at fastslå god praksis i forhold til 

skat. For børsnoterede aktier anvendes Triodos Proxy Voting Guidelines, når Triodos skal stemme om forslag 

vedrørende ledelsespraksis., Eksisterende investeringer gennemgås og overvåges regelmæssigt, hvilket omfatter 

gennemgang og overvågning af god forvaltningspraksis. 

E. Andel af investeringerne 

 
 

Puljerne investeres via Triodos Investment Management fonde i bæredygtige investeringer, som bliver delt 

mellem bæredygtige investeringer med et miljømål og bæredygtige investeringer med et socialt mål. De 

resterende investeringer i fondene vil være almindelige statsobligationer og likvider. På grund af disse 

investeringers neutrale karakter vil de ikke kunne betragtes som bæredygtige investeringer.  

 

Minmumsandelene af bæredygtige investeringer for de enkelte puljer fremgår af den efterfølgende tabel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 9 / 13 

Minimumsandel af puljernes 
investeringer 

Merkur Impact Pulje 

Forsigtig Neutral Offensiv Offensiv+ 
Bæredygtige investeringer 80% 80% 82% 85% 

Med miljømæssige mål 30% 30% 30% 30% 

Med sociale mål 30% 30% 30% 30% 

I overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet inkl. 
statsobligationer 

1% 2% 2% 3% 

I overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet ekskl. 
statsobligationer 

1% 2% 2% 3% 

 

Flere oplysninger om formålet med og andelen af de resterende (ikke-bæredygtige) investeringer er beskrevet 

nedenfor i svaret på spørgsmålet "Hvilke investeringer er inkluderet under "#2 Ikke bæredygtige", hvad er 

formålet med dem, og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?”. 

Bæredygtige investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse med EU-

klassificeringssystemet 

Klassificeringsdata købes hos en tredjepartsdataudbyder, der behandler dataene for at verificere og validere 

disse.  Disse tredjepartsgennemgåede data omfatter aktier og virksomhedsobligationer. Klassificeringsdata 

relateret til obligationer, der ikke er dækket af denne dataudbyder, hentes direkte fra investeringsmodtagende 

selskaber. Der skelnes mellem klassificeringsdata, der indberettes af investeringsmodtagende selskaber, og 

tilsvarende oplysninger, der indsamles eller anslås af dataleverandøren på grundlag af offentligt tilgængelige 

oplysninger. Klassificeringsdata for økonomiske aktiviteter måles på omsætning, da disse data er let tilgængelige 

og giver et godt indblik i omfanget af de investeringsmodtagende selskabers bæredygtige aktiviteter. 

Omsætningsdata er også mere stabile end kapital- eller driftsudgifter, som er meget varierende fra år til år, hvilket 

resulterer i en uønsket volatilitet i klassificeringstilpasningen. 

For at understøtte en korrekt likviditets- og risikostyring kan der investeres i almindelige statsobligationer med en 

andel på højst 10 %. I øjeblikket er der ingen data til bestemmelse af klassificeringen af statsobligationer, hvad 

enten de er grønne/sociale eller almindelige statsobligationer. 
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Diagrammet viser tal for Merkur Impact Pulje, Neutral. Tallene for alle puljer kan ses i tabellen ovenfor 

Minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter 

Minimumsandelen af investeringer i mulighedsskabende aktiviteter er 0%, og minimumsandelen af investeringer i 

omstillingsaktiviteter er 0% for alle puljer. 

Minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke er i 
overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet 
Puljerne forpligter sig til mindst 30% af de bæredygtige investeringer med et miljømål, der er i overensstemmelse 
med EU-reglerne (SFDR). Triodos-omstillingstemaer, som anvendes til den positive udvælgelse af 
investeringerne, omfatter flere miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter end dem, der i øjeblikket er 
omfattet af EU-taksonomien (klassificeringssystemet). I øjeblikket fokuserer EU-taksonomien kun på visse 
sektorer, mens Triodos overgangstemaer er tværgående. Procentdelen af bæredygtige investeringer med et 
miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringen, vil sandsynligvis falde med tiden, efterhånden 
som taksonomien færdiggøres, og flere økonomiske aktiviteter føjes til. 

Hvilke investeringer er inkluderet under "#2 Ikke bæredygtig", hvad er deres formål, og er der 

nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier? 

Selv om puljerne ikke planlægger at have andre investeringer end bæredygtige investeringer, kan den have 

almindelige statsobligationer (i modsætning til impact obligationer udstedt af lande og deres regioner) som en 

likvid investering med lav risiko til at styre investeringsporteføljens risikoprofil. Derudover kan puljerne have likvide 

beholdninger som supplerende likviditet og som en del af den taktiske aktivallokering. Disse investeringer påvirker 

ikke opfyldelsen af puljernes bæredygtige investeringsmål. For det første anvendes de i begrænset omfang til 

likviditetsstyring.  For det andet overholder statsobligationer et minimum af miljømæssige eller sociale 

sikkerhedsforanstaltninger gennem anvendelse af Triodos rammer for investering i stater. For det tredje vurderer 

Triodos regelmæssigt, om modparter for likvide beholdninger overholder de fire søjler i FN's Global Compact ved 

hjælp af data fra en tredjepartsudbyder. Disse fire søjler består af 1) Menneskerettigheder, 2) 

Arbejdstagerrettigheder 3) Miljø og 4) Antikorruption. Triodos vurderer også sine modparters politikker og 

bæredygtighedsresultater. 

F. Overvågning af det bæredygtige investeringsmål 

Merkur har løbende dialog med Triodos Investment Management, modtager løbende rapportering og gennemgår 

minimum årligt de produkter puljerne investerer i. Triodos overvåger løbende, i hvilket omfang målet om 

bæredygtige investeringer er nået. Denne vurdering omfatter bæredygtighedsindikatorernes resultater på en 

kvantitativ og kvalitativ måde. Resultaterne heraf anvendes som input til i indtjenings- og tilpasningsfasen af 

Impact Management Cycle (afsnit G).  Desuden er overvågningsprocessen blevet omsat til kontrol af de 

væsentligste operationelle og finansielle risici. Disse kontroller vurderes hos Triodos som led i en ISAE 3402-

revision, som udføres af en ekstern revisor. 

 

G. Metoder 

Triodos Investment Management investerer for at skabe social og miljømæssig impact sammen med et godt 

afkast. De anvender Triodos Impact Management Cycle som er et overordnet værktøj til at styre impact. Impact 

management handler om aktivt at styre midlerne til at optimere den positive impact og minimere den negative 

impact. 
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Impact-strategien fastlægges under hensyntagen til faktorer som risiko/afkastprofil, aktivklasse, tilgængelighed af 

investeringsmuligheder og regionalt fokus. For at gøre dette udvikler Triodos Investment Management en ”Theory 

of change” som en del af strategifasen af deres Impact Management Cycle. ”Theory of change” tjener som 

grundlag for at fastsætte impact mål og bæredygtighedsindikatorer.  I moniteringsfasen måler Triodos impacten af 

sine investeringsaktiviteter. I den efterfølgende lærings- og tilpasningsfase verificerer Triodos, at resultaterne 

opfylder målene og forventningerne, og hvis ikke, hvorfor ikke. Triodos definerer, hvilke handlinger der skal 

træffes for at optimere sit bidrag til at skabe impact.  Læring og tilpasning finder sted på fire niveauer: 

investeringsniveau, fondsniveau, Triodos Investment Management niveau og i stigende grad på Triodos koncern 

niveau. Denne cyklus gentages løbende for at styre impact af investeringerne. 

 
Hvert Triodos-overgangstema er knyttet til et eller flere FN verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG). For at 

måle opfyldelsen af sine bæredygtige investeringsmål måler puljerne derfor eksponering for Triodos-

overgangstemaer som en procentdel af porteføljebeholdninger, der bidrager til mindst ét overgangstema, og som 

en procentdel af aktiverne under forvaltning fordelt på hvert tema: 

• Bæredygtige fødevarer og landbrug:  SDG 2, 3, 12 og 15  

• Bæredygtig mobilitet og infrastruktur:  SDG 6, 7, 11 og 13  

• Vedvarende ressourcer:    SDG 6, 7 og 13 

• Cirkulær økonomi:    SDG 6, 12 og 15 

• Velstående og sunde mennesker:  SDG 3 

• Innovation for bæredygtighed:   SDG 3, 7, 12 og 16 

• Social inklusion og empowerment:   SDG 1, 4, 5 og 10, 

 

Puljerne rapporterer derfor også deres absolutte og relative bidrag til miljømålene (SDG 6, 7, 11, 12, 13 og 15) 

eller sociale mål (SDG 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 16) baseret på eksterne data, der bygger på en omfattende vurdering af 

virksomheders produkter og tjenester, som påvirker SDG'erne.   

     

Endelig rapporteres CO2-aftryk i forhold til afkast benchmark. 

H. Datakilder og databehandling 

For at opnå de bæredygtige investeringsmål investerer puljerne udelukkende via Triodos fonde. Hver investering i 

de enkelte fonde bidrager aktivt til mindst ét omstillingstema. Triodos Investment Management anvender flere 

datakilder for at afgøre, om en investering gør det.  
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For det første leverer det uafhængige analysehus, ISS ESG, scoren SDG Impact Rating. Disse scorer vurderer 

den samlede impact af en virksomheds produktportefølje på opfyldelsen af verdensmålene. Scorer beregnes ved 

at gange estimeret procentdel af nettoomsætningen for relevante produkter/tjenester med de scorer, der er tildelt 

dem (-10, -5, 0, 5, 10). Alle scorer varierer på en skala fra -10 (dvs. 100% af omsætningen kommer fra 

produkter/tjenester, der er klassificeret som havende en betydelig negativ impact) til 10 (dvs. 100% af 

omsætningen kommer fra produkter/tjenester, der er klassificeret som havende en betydelig positiv impact). SDG 

Impact Rating scorerne for udstedere vises som en selvstændig oplysning i Triodos interne investeringsplatform.  
 
For det andet gennemgår en investeringsanalytiker for alle investeringer relevante offentliggørelser såsom 

årsrapporten og i tilfælde af Impact obligationer de oplysninger, som obligationsudstederen har offentliggjort.  De 

offentliggjorte oplysninger bruges som en kvalitetskontrol af oplysninger om indtægter fra forskellige produkter og 

tjenester. SDG-scorerne og de offentliggjorte oplysninger bruges til at afgøre, om den virksomhed, der investeres 

i, bidrager væsentligt til et af Triodos-overgangstemaer, som også er beskrevet i afsnit C) Det finansielle produkts 

bæredygtige investeringsmål.  Impact-målene og kriterierne for de syv overgangstemaer er beskrevet detaljeret 

på Triodos IM-webstedet.  
 

Herefter vælger analytikeren det relevante tema og skriver impact fortællingen, som verificeres af en anden 

analytiker. Denne impact fortælling præsenteres til godkendelse på et investeringsmøde med Research-teamet 

og fondsforvalterne. Endelig godkendelse foretages af lederen af Research.  
 
Alle beholdninger i investeringsuniverset overvåges løbende ved hjælp af data fra Sustainalytics, ISS ESG, 

Truvalue Labs, Bloomberg og Triodos Investment Management selv for at sikre, at alle investeringer bidrager til 

mindst et Triodos-overgangstema.   Rapporteringsteamet udfører kontrol for at sikre datakvalitet og 

fuldstændighed før ekstern kommunikation.  Hvis der ikke foreligger detaljerede oplysninger, anvendes ISS ESG 

eller Triodos egne estimater til at afgøre, om investeringen bidrager væsentligt til et overgangstema. Andelen af 

de data, der estimeres, opgøres for hver virksomhed og beskriver kvalitativt, hvordan tilpasningen til 

overgangstemaet blev bestemt. 
 
Triodos Investment Management får stemmerådgivning fra selskabet Glass Lewis, men følger altid egne 

retningslinjer for afstemning og holdninger til de modtagne råd.  I overensstemmelse med den interne politik 

gennemgås hver anbefaling inden afstemningen. Virksomhederne informeres altid proaktivt om beslutningerne for 

at øge bevidstheden om Triodos holdning til deres dagsordenspunkter, og afstemningsresultaterne offentliggøres. 

I. Begrænsninger mht. metoder og data 

Begrænsningen ved at anvende procentdel af nettoomsætning fra relevante produkter/tjenester til at vurdere 

opfyldelsen af bæredygtighedsmål er, at salget ikke altid oplyses med høj detaljeringsgrad. Procenterne kan 

bruges til at opgøre andele af produkter/tjenester, der er knyttet til et overgangstema. Denne analyse ledsages 

ofte af en mere kvalitativ vurdering. Kvaliteten og pålideligheden af de rapporterede impact data kan imidlertid 

være et problem ligesom vurdering af anvendelsen af provenu på udstedelsestidspunktet. Begge begrænsninger 

løses ved løbende overvågning af kontroverser og ved at gennemgå den faktiske anvendelse af provenu på 

årsbasis. 

J. Due diligence 

Merkur modtager rapportering fra Triodos Investment Management og har løbende kontakt om udviklingen i 

blandt andet de produkter puljerne investerer i.  

 

Triodos Investment Management foretager den due diligence på de underliggende aktiver ved en positiv 

screening, en negativ impact analyse (bestående af tre trin) og en integreret analyse. Dette er beskrevet i afsnit 

D. "Investeringsstrategi". Due diligence politik og -proces sikrer, at alle de nødvendige faser og trin i due diligence 

følges inden beslutningen om at investere træffes. Desuden er due diligence-processen blevet omsat til kontrol af 

de væsentligste operationelle og finansielle risici. Disse kontroller vurderes som led i ISAE 3402-revisionen, som 

udføres hos Triodos Investment Management af en ekstern revisor. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.triodos-im.com%2Ftransition-themes&data=05%7C01%7CSaskia.Rademaker%40triodos.nl%7Cf728107ce20e47f2c7c608dabb50672b%7Cf7f385fbafa14574b34ae89f39f46d1c%7C0%7C0%7C638028251239232706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6HgomUdWAbTeH9Ds%2FJQdStFWC4SUT3b1oYTZ8DjqLXM%3D&reserved=0
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K. Politikker for aktivt ejerskab 

Fokus på impact dikterer hvad, der investeres i og hvordan.  Dette omfatter omhyggelig udvælgelse af de 

virksomheder, der er investeret i samt at støtte til eller anbefalinger af, at virksomhederne skal øge deres positive 

impact og reducere eller undgå negative virkninger. Engagementet med virksomhederne omfatter anmodning om 

oplysninger og offentliggørelse, undersøgelse af påståede mangler i en virksomheds ansvarlige ledelse, deling af 

ekspertise, tilskyndelse til og overvågning af virksomheders præstationer mod foruddefinerede mål og når det er 

muligt afstemning. Formålet hermed er at skabe langsigtet værdi til gavn for samfundet og for planeten og 

samtidig styrke virksomhedens langsigtede værdiskabelse. 

 
Triodos Investment Management beskæftiger sig ofte med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige emner, 

der er relevante for investeringsmodtagers forretningsmodel eller i sektorsammenhæng samt med spørgsmål om 

generel virksomhedsudvikling og forretningsstrategi.  Afhængigt af aktivklassen udføres følgende aktiviteter i den 

aktive investeringstilgang. 

 
1. Engagement med virksomheden 
2. Aktivt ejerskab 
3. Påvirke beslutninger inden for politikudformning, økonomiske og sociale institutioner. 

 

Procedurer for engagement 
Da det første skridt i udvælgelsesprocessen er en screening af potentialet for positiv impact efterfulgt af den 

strenge screening i forhold til Triodos minimumsstandarder, så udelukkes alvorligt skadelige aktiviteter fra 

porteføljerne på forhånd. Vigtige muligheder for forbedring og langsigtet værdiskabelse identificeres og danner 

grundlag for opbygning af tillidsfulde relationer med de virksomheder, der er investeret i. Der udarbejdes et 

program for engagement, der godkendes i Triodos Investment Management Impact Committee. Aktiviteterne 

overvåges kvartalsvis i Impact Financial Risk Committee og rapporteres årligt. 

 

 
Bæredygtighedsrelaterede kontroverser 
I tilfælde af mulig negativ impact kontaktes virksomheden for at afklare og undersøge oplysningerne og for at 

vurdere hændelsens alvor samt virksomhedens ansvar og ansvarlighed. Deltagelse i en kontrovers med 

begrænset virksomhedsansvar vil føre til at udtrykke bekymring og mere kontrol, mens involvering i en alvorlig 

kontrovers, der viser klare mangler hos virksomhed, vil føre til en stor bekymring og frasalg. 

 


