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Merkur Impact Pensionspuljer  

Merkur er forvalter af egne impact pensionspuljer. Forvaltning af disse 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. Alle vores puljer investerer udelukkende i 

investeringsforeninger fra Triodos Investment Management, som er blandt de mest erfarne og grundige, 

når det kommer til at udvælge virksomheder, lande og projekter indenfor bæredygtighed. 

 

Bæredygtig investering 

Merkur har valgt Triodos som samarbejdspartner og som leverandør af investeringer til Merkur Impact 

Puljer på grund af deres tilgang til og arbejde med bæredygtighed i både virke og processer, fordi Triodos 

tilbyder Impact Investeringer, som skaber målbare positive påvirkninger af samfundet. I udvælgelsen 

lægger vi bl.a. vægt på følgende om vores samarbejdspartnere: 

 

- At de integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold i investeringsanalyse- 

og beslutningsprocesser,  

- At de er aktive ejere og indarbejder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i politikker 

vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne. 

- At de søger at opnå åbenhed samt påvirke de selskaber, der investeres i, i forhold til at forbedre 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. 

- At de udviser åbenhed samt gennemsigtighed om hvad de investerer i og hvorfor. 

 

De investeringsforeninger der indgår i Merkur Impact Pensionspuljer har den højest opnåelige standard for 

bæredygtighed, nemlig EU’s ”mørkegrønne stempel”. Med andre ord har investeringsforeningerne i 

puljerne bæredygtighed som en integreret målsætning i investeringsstrategien, og er dermed omfattet af 

artikel 9 i EU's mærkningsordning for finansielle produkter: Sustainable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR). 

  

Bæredygtigshedvurdering i Triodos 

Triodos bygger porteføljer ud fra princippet om, at der udelukkende kan investeres i virksomheder, der 

opfylder deres bæredygtighedskriterier. Dette gøres ved hjælp af en trinvis tilgang. For det første 

udvælges virksomheder ud fra bæredygtige aktiviteter (positiv screening – trin 1) med det forbehold, at 

disse virksomheder også skal overholde Triodos minimumsstandarder (negativ screening – trin 2). Når 

virksomheder anses for at være berettiget til investeringer, gennemføres der en integreret finansiel og 

bæredygtighedsanalyse for at se, om virksomheder kvalificerer sig som porteføljekandidater. 

 

For at indgå i Triodos investeringsfonde og i Merkur Impact Puljer skal  virksomheder "bestå" alle trin: 

 

Trin 1: Positiv screening af bæredygtige aktiviteter 

Triodos har identificeret en række produkter og tjenester, der bidrager til overgangen til en bæredygtig 

verden.  

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

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

udvikling, som det er beskrevet nedenfor. 
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Overgangstema Bidrager til FN´s 
verdensmål: 

Bæredygtige fødevarer & landbrug 

Virksomheder, der bidrager til landbrugssystemer, der bevarer jord, vand, 

natur og biodiversitet samt virksomheder, der fremmer bæredygtige og 

sunde fødevarer. Eksempler på produkter er økologiske, vegetariske eller 

veganske fødevarer, bæredygtigt fiskeri, nærende og sunde fødevarer. 

 
 

Vedvarende ressourcer 

Investering i virksomheder, der producerer vedvarende ressourcer. Væksten 

i verdens befolkning og dens rigdom er to tendenser, der giver stigende 

globalt forbrug og dermed efterspørgsel efter naturressourcer. Udfordringen 

er, hvordan begrænsede ressourcer kan erstattes med vedvarende 

ressourcer. For at bidrage til løsningen investeres der i virksomheder, der 

udgør et alternativ til fossile brændsler, såsom vedvarende energi eller 

bidrager til mere effektiv vandinfrastruktur og ansvarligt vandforbrug. 

 
 

Cirkulær økonomi 

En økonomi, der holder sig inden for grænserne for jordens ressourcer 

betyder, at vores produktionssystem er nødt til at ændre sig fra lineær til 

cirkulær. Det indebærer en overgang fra en køb og smid væk økonomi til en 

økonomi, hvor produkter er designet til at holde så længe som muligt.  

Der vælges virksomheder, der organiserer deres proces efter principperne i 

den cirkulære økonomi. Genbrug, reduktion af brugen af ressourcer og 

genanvendelse af materialer er måder til at bidrage til en cirkulær økonomi.  

 

 

Bæredygtig mobilitet og infrastruktur 

Fremtidens mobilitetssystemer vil sandsynligvis være forskellige fra det, der 

findes i det meste af verden i dag. Effektive mobilitetsløsninger, der opererer 

på bæredygtig infrastruktur bidrager til en bæredygtig fremtid. Mobilitet 

forbedrer livskvalitet for enkeltpersoner og lokalsamfund, men kan have 

betydelige CO2-aftryk og sociale, miljømæssige og økologiske virkninger.  

Investeringerne rettes mod virksomheder, der tilbyder bæredygtige løsninger 

såsom mobilitet i byerne, bæredygtige bygninger, deleløsninger og elektriske 

køretøjer. 

 

 

Innovation for bæredygtighed 

Der foretrækkes virksomheder, der er teknologiske frontløbere inden for 

bæredygtig innovation og teknologi, der ikke er fanget af de øvrige temaer. 

Innovation er en af katalysatorerne for en mere bæredygtig fremtid, men kun 

hvis den er styret i den rigtige retning. Eksempler på produkter og tjenester, 

der falder ind under dette tema er cybersikkerhed, telekommunikation, 

informations- og robotteknologi. 

 

 

Trivsel og sundhed for mennesker 

Alle har ret til en levestandard, der er tilstrækkelig for sundhed og trivsel for 

sig selv og sin familie – dette er en af de menneskerettigheder, der er fastsat 

i FN's erklæring om menneskerettigheder. I overensstemmelse med denne 

foretrækkes virksomheder, der bidrager til et sundt liv for alle. Disse 

virksomheder tilbyder løsninger på sundhedsspørgsmål, f.eks. som 

medicinsk teknologi og sundhedsydelser og virksomheder, der tilbyder 

produkter og tjenester, der hjælper med at opbygge en sund livsstil, såsom 

personlig hygiejne og fritid.  
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Social inklusion og empowerment 

Dette tema fokuserer på den måde, enkeltpersoner og grupper er i stand til 

at deltage i samfundet, til at udvikle sig selv og trives. På grund af 

teknologisk udvikling, aldring, øget ulighed, migration og mangel på 

kvalificeret arbejdskraft, er aktiv deltagelse af alle mennesker under pres. 

Der investeres f.eks. i virksomheder, der tilbyder uddannelse, adgang til 

medier, oplysninger og finansielle tjenesteydelser. 

 

 
 

 

Virksomheder, der væsentligt bidrager til en eller flere af de syv overgangstemaer gennem deres 

produkter, tjenester og eller processer er berettiget til næste trin i udvælgelsen. 

Trin 2: Vurdering af virksomheder i forhold til Triodos’ minimumsstandarder 

Nogle af de mange ressourcer og produkter, som virksomheder bruger, fremstiller eller sælger, er 

uforenelige med Triodos ambitioner om positiv impact. For disse produkter skelnes mellem to tilgange. For  

meget uholdbare produkter anvendes en nultolerancepolitik (f.eks. for våben og kerneenergi). Involvering i 

disse produkter fører til udelukkelse af investeringer.  

For andre uønskede produkter er der fastsat grænser for eksponeringen (f.eks. for tobak produkter). 

Overskrider et firma den fastsatte grænse viser det, at firmaet har truffet et strategisk valg på området og 

det er derfor udelukket fra investeringer.  

Der anvendes et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for negative virkninger. Princippet bruges til 

at opstille krav til virksomheder, der opererer i industrier med øget bæredygtighedsrisiko, f.eks. 

menneskerettighedskrænkelser eller høje emissioner af drivhusgas. Forsigtighedsprincippet kræver at 

virksomhederne gennem politikker og resultater viser deres bevidsthed om risikoen og sigter mod at 

forebygge og håndtere negative effekter af deres virksomhed. 

Se mere om Triodos minimumsstandarder. 

 

Den positive udvælgelse sammen med brug af minimumsstandarder begrænser bæredygtighedsrisici. Ved 

bæredygtighedsrisici forstås en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, 

som kan have væsentlig negativ indvirkning på investeringens afkast. Bæredygtighedsrisici er imidlertid 

komplekse og kræver en vurdering af både de kvalitative og kvantitative forholdsregler, som en 

virksomhed har truffet.  

Som følge af tilgangen med positiv udvælgelse og brugen af minimumsstandarder vurderes det, at den 

sandsynlige effekt af bæredygtighedsrisici på afkastet af puljerne er reducerede I forhold til traditionelle 

investeringer. Det er vores overbevisning, at langsigtede, bæredygtige investeringer giver mere stabile og 

højere risikojusterede finansielle afkast end ikke- bæredygtige investeringer. 

 

Miljømål 

Via investeringerne i Triodos fonde og deres syv overgangstemaer bidrager Merkurs Impact 

pensionspuljer til følgende miljømæssige mål som beskrevet i artikel 9 i EU’s taksonomiforordning: 

 

a. modvirkning af klimaændringer primært gennem investeringer under overgangstemaerne 

bæredygtig mobilitet og infrastruktur, vedvarende ressourcer og Innovation for bæredygtighed 

 

b. tilpasning til klimaændringer primært gennem investeringer under overgangstemaerne 

bæredygtig mobilitet og infrastruktur, vedvarende ressourcer og innovation for bæredygtighed 

 

c. bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand og havressourcer primært gennem investeringer 

under  overgangstemaet bæredygtig mad & landbrug 

 

d. omstilling til en cirkulær økonomi primært gennem investeringer under overgangstemaet cirkulær 

økonomi  

 

https://www.triodos.com/downloads/about-triodos-bank/triodos-banks-minimum-standards.pdf
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e. forebyggelse og bekæmpelse af forurening primært gennem investeringer under 

overgangstemaet bæredygtig mobilitet og infrastruktur 

 

f. beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer primært gennem investeringer under 

overgangstemaet bæredygtig mad & landbrug. 

 

Puljerne sigter mod udelukkende at investere i bæredygtige investeringer som defineret i SFDR med 

undtagelse af kontantbeholdninger. 

 

Taksonomiforordning definerer en bæredygtig aktivitet ud fra fire kriterier, der alle skal være opfyldt: 

• Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål 

• Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål 

• Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og 

arbejdstagerrettigheder 

• Aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier 

 

Triodos’ syv temaer er afgørende for overgangen til en bæredygtig økonomi og samfund. Investeringerne 

under overgangstemaerne bæredygtige fødevarer og landbrug, vedvarende ressourcer, cirkulær økonomi, 

bæredygtig mobilitet og infrastruktur og innovation for bæredygtighed er sandsynligvis i betydeligt omfang 

kvalificerede (engelsk:eligble) efter taksonomien. Minimumsstandarderne under trin 2 sikrer at ingen 

investeringer gør væsentlig skade på nogle af målene. 

 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt helt konkret at fastslå, hvordan og i hvilket omfang puljernes 

investeringer er i overenstemmelse med taksonomien (aligned), og om de kan betragtes som bidragende- 

eller overgangsaktiviteter (engelsk: enabling or transitional activities) på grund af manglende data, der er 

nødvendige for at vurdere investeringernes klassificering i forhold til taksonomien. Det forventes, at disse 

data forbedres i den kommende tid, og vil give en bedre beskrivelse og rapportering af puljernes 

bæredygtighed.  

 

Triodos opgør relativ ydeevne på verdensmålene, CO2-aftryk, vandaftryk og affaldsaftryk. Disse er  

resultater og ikke mål, og vil indgå i rapporteringen på Merkur Impact Pensionspuljer. 

 

Gennemsigtighed 

Gennemsigtighed er en af Merkurs grundpiller, og det gælder også for de investeringer, der indgår i 

Merkur Impact pensionspuljer.  

På Triodos hjemmeside kan du som investor via et verdenskort se, hvordan dine penge er investeret, og 

hvordan de arbejder hen imod en grøn og bæredygtig verden.  

 

Puljerne er investerede i fondene: 

Merkur Impact Pulje, forsigtig:  Triodos Impact Mixed Defensive 

Merkur Impact Pulje, neutral:  Triodos Impact Mixed Neutral 

Merkur Impact Pulje, offensiv: Triodos Impact mixed Neutral og Offensive 

Merkur Impact Pulje, offensiv+: Triodos Impact Mixed Offensive 

 

På verdenskortet fremgår selskabsspecifikke detaljer, begrundelse for hvorfor selskabet indgår i 

porteføljen samt hvilke FN verdensmål, som selskabet bidrager til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information om bæredygtighed og de Triodos produkter, der indgår i puljerne kan findes på 

www.triodos-im.com og www.merkur.dk. 

https://www.triodos-im.com/impact-on-a-global-scale
http://www.triodos-im.com/
http://www.merkur.dk/

