
Ved ”bæredygtig 
investering” forstås
en investering i en 
økonomisk 
aktivitet, der 
bidrager til et 
miljømæssigt eller
socialt mål, 
forudsat at 
investeringen ikke i 
væsentlig grad 
skader 
miljømæssige eller 
sociale 
målsætninger, og 
at de virksomheder, 
der er investeret i,
følger god 
ledelsespraksis.

EU -klassificerings-
systemet er et 
klassificerings-
system, der er 
fastsat i forord-
ningen (EU) 
2020/852, og som 
opstiller en liste 
over miljømæssigt 
bæredygtige 
økonomiske
aktiviteter. Nævnte 
forordning 
indeholder ikke en 
liste over socialt
bæredygtige 
økonomiske 
aktiviteter. 
Bæredygtige
investeringer med 
et miljømål kan 
være i 
overensstemmel-
se med 
klassificerings-
systemet eller ej. 

Merkur Impact Pulje, offensiv
Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode): 549300YV6LXRPJO3U576

Bæredygtigt investeringsmål

Hvad er det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål?

Merkur er forvalter af egne impact pensionspuljer. Forvaltning af Merkur Impact Pulje 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. Puljens 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 sine bæredygtige investeringsmål investerer puljen igennem investeringsfonde fra Triodos Investment 
Management, i børsnoterede aktier og obligationer, der aktivt bidrager til mindst ét Triodos omstillingstema. Triodos 
arbejder med syv overgangstemaer, der bruges til positiv 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.

Det miljømæssige mål 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)

Det sociale mål om ”at bidrage til overgangen til en økonomi, hvor alle mennesker kan nyde et 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) 

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål?
Ja Nej

Det vil foretage et minimum af 
bæredygtige investeringer med et 
miljømål: 30 %

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

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

Det vil foretage et minimum af
bæredygtige investeringer med et socialt 
mål: 30 %

Det fremmer miljømæssige/sociale (M/S) 
karakteristika, og selv om det ikke en 
bæredygtig investering som mål, vil det have 
en minimumsandel af bæredygtige 
investeringer på %

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

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

med et socialt mål

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

Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle opnåelsen af dette produkts bæredygtige investeringsmål?

Hvert Triodos-overgangstema er knyttet til et eller flere FN verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG). For at måle 
opfyldelsen af sine bæredygtige investeringsmål måler puljen derfor sin 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,

Puljen rapporterer derfor også sit 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 rapporterer puljen sit CO2-aftryk i forhold til sit afkast benchmark.

Hvordan skader investeringerne ikke i væsentlig grad nogen af de miljømæssige eller sociale 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 på nogen af disse standarder, udelukkes den fra investering. Alle 
væsentlige indikatorer for negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer tages i betragtning i investeringsprocessen. 
Minimumsstandarderne, der er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, fastsætter også minimumsstandarder for 
medarbejderforhold, aflønning, skatter og anden virksomhedsledelse. Standarderne skal være opfyldte for at investeringer kan 
foretages.

Hvordan er der taget hensyn til indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 

Hvad Triodos anser for væsentlig miljømæssig og social skade, er beskrevet i minimumsstandarderne. For hver investering 
vurderes tilpasningen til minimumsstandarderne. Hvis det konstateres, at en udsteder forårsager betydelig skade i forbindelse
med en af disse standarder, 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 indvirkning, 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, der er investeret i, overskrider nedenstående tolerancegrænser, konkluderes "høj bekymring", og virksomheden 
udelukkes fra investering.

Bæredygtigheds-
indikatorer måler, 
hvordan de 
bæredygtige mål
for dette
finansielle produkt
nås.

De vigtigste 
negative 
indvirkninger er 
investerings-
beslutningernes 
betydeligste 
negative indvirk-
ninger på bære-
dygtighedsfak-
torer i forbindelse 
med miljømæssige, 
sociale og per-
sonalemæssige
spørgsmål, respekt 
for menneskeret-
tighederne, 
bekæmpelse af 
korruption og 
bekæmpelse af 
bestikkelse.

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.



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, der er investeret i, 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)
E11 (Virksomheder uden 
bæredygtig jord/landbrugspraksis)
E12 (Virksomheder uden 
bæredygtige oceaner/ have)
E15 (Skovrydning)

OBS på høj risiko ift. 
biodiversitet, 
skovrydning, bomuld, 
soja, palmeolie eller 
fiskeri, uden relevante 
politikker, programmer og 
foranstaltninger til 
fremme af bæredygtige 
aktiviteter.

Væsentlige kontroverser



ESG-område PAI Tolerancegrænse

Social Menneskerettig-
heder og 
fællesskab

S9 (Manglende 
menneskerettighedspolitik)
S10 (Manglende due diligence i 
forbindelse med menneskerettigheder)

OBS på høj risiko ift. 
menneskerettigheder 
eller konfliktmineraler, 
uden relevant politik og 
praksis.

Væsentlige kontroverser

Arbejdstager 
rettigheder

S1 (Virksomheder uden politikker til 
forebyggelse af arbejdsulykker)
S2 (Ulykkesfrekvens)
S3 (Antal tabte dage på grund af 
kvæstelser, ulykker, dødsfald eller 
sygdom)
S4 (Manglende adfærdskodeks for 
leverandører) 
12 (Ukorrigeret kønsbestemt 
lønforskel) 
S5 (Manglende klage-/klagemekanisme 
i forbindelse med personalesager)
S12 (Operationer og leverandører med 
betydelig risiko for børnearbejde)
S13 (Operationer og leverandører med 
betydelig risiko for tvangsarbejde)

Høj risiko ift. 
arbejdstagerrettigheder 
uden relevante politikker, 
mål og overvågning.

Væsentlige kontroverser

Forsyningskæder S12 (Operationer og leverandører med 
betydelig risiko for børnearbejde)
S13 (Operationer og leverandører med 
betydelig risiko for tvangsarbejde)

Høj risiko for 
arbejdstagerrettigheder i 
forsyningskæder uden 
relevante politikker, mål 
og overvågning.

Væsentlige kontroverser

Ledelse Ledelsespraksis 13 (Kønsdiversitet i 
bestyrelsen) 
S8 (Overdreven CEO-
lønkvote) 

CEO-lønforhold på over 100:1 
og størrelsesjusteret absolut 
CEO-løn, der overstiger 
2,5 mio. EUR i de sidste 5 år.

Væsentlige kontroverser

Forretningsetik S15 (Manglende politikker til bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse)
S6 (utilstrækkelig beskyttelse af 
whistleblowere)

Væsentlige kontroverser

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

PAI'erne tages i betragtning i investeringsprocessens anden fase (negativ indvirkning), 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).

På hvilken måde er de bæredygtige investeringer i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder 
og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder? 

Inden de udvælges til investering og i hele investeringens varighed, screenes potentielle investeringer for overholdelse af 
minimumsstandarderne. Minimumsstandarderne er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, 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. 



Investerings-
strategien er 
retningsgivende 
for investerings-
beslutninger   
baseret på 
faktorer f.eks.  
investeringsmål 
og 
risikotolerance.

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 ovenfor svaret på spørgsmålet "Hvordan er 
der taget hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer?"). I tilfælde af væsentlige 
overtrædelser af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder (dvs. væsentlige konsekvenser, gentagelse af hændelser, manglende risikostyring og utilstrækkelige 
afhjælpende foranstaltninger) udelukkes investeringer.

Tager dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger 
på bæredygtighedsfaktorer?

ja nej

Ja, puljen tager hensyn til de PAI'er vedrørende bæredygtighedsfaktorer, der henvises til i tabellerne ovenfor. 
Hvordan disse negative virkninger tages i betragtning, er beskrevet i Triodos minimumsstandarder, due diligence-
politik mv. Enhver potentiel investering vurderes ved hjælp af de relevante politikker, og hvis en udsteder viser 
sig at forårsage væsentlig skade, udelukkes den fra investering. PAI'er overvåges løbende for at sikre, at 
investeringerne forbliver i overensstemmelse med deres politikker. På årsbasis indsamles og analyseres puljens 
PAI'er med henblik på at planlægge foranstaltninger for den næste referenceperiode.

Oplysninger om PAI'erne vil være tilgængelige i den årlige rapportering for puljen. 

Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produkt?

Triodos har defineret fire faser i investeringsprocessen for at nå de bæredygtige mål. Hver potentiel 
investering, der har bestået de første tre faser, er inkluderet i Triodos’ investeringsunivers. Dette univers 

er grundlaget for, hvilke investeringer der skal foretages; der må ikke investeres udenfor Triodos’ investeringsunivers.  Den
’nedefra og op’ tilgang, der bruges til at opbygge Triodos-investeringsuniverset, fører 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. Effektindikatorer baseret på indtægtskilder 
bruges til at spore virksomhedernes bidrag til de impact mål, der er formuleret pr. overgangstema. Analysen underbygges 
yderligere ved at undersøge virksomhedernes produktudbud og relevante effektindikatorer, samt anden kvalitativ 
dokumentation for bæredygtig praksis som angivet i virksomhedernes politikker og aktive programmer. Enhver investering 
skal aktivt bidrage til mindst ét Triodos-overgangstema for at være berettiget til Triodos-investeringsuniverset.

▪ Negativ indvirkning: For at eliminere enhver væsentlig negativ indvirkning gennemgår enhver investering en 
ekskluderende screening bestående af tre trin: a) negativ screening, b) kontrol af kontroverser og c) ESG-vurdering (se 
ovenfor svaret på spørgsmålet "Hvordan er der taget hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer?"). Enhver potentiel investering vurderes på grundlag af dens tilpasning til minimumsstandarderne 
mv. I denne fase skal alle PAI'er og god ledelses praksis tages i betragtning. Enhver potentiel investering 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 de ESG-faktorer, der 
forventes at have en væsentlig økonomisk indvirkning på 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 sigter mod at fremskynde omstilling 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 tager sit ansvar som aktionær alvorligt og er overbevist om, at Triodos, ved at udøve sine stemmerettigheder, kan 
udøve en positiv indflydelse på et selskabs langsigtede strategi. Derfor stemmer Triodos så vidt muligt ved fuldmagt på 
aktionærmøder i de selskaber, de investerer i. Der afholdes også aktionærmøder for at udspørge selskabets bestyrelse eller 
ledelse om deres bæredygtigheds resultater. 

Når investeringen er inkluderet i Triodos investeringsunivers, overvåges hver investering løbende for at sikre, at den stadig
opfylder investeringskriterierne.  For at gøre dette baserer Triodos sig på de advarsler, det får fra eksterne parter, der 
signalerer enhver ny udvikling eller kontrovers, og på sin egen analyse, som omfatter nyhedskilder og analytikernes 
ekspertise.

Hvis Triodos 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. 



God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af 
personale og 
overholdelse af 
skatteregler.

Aktivallokering
beskriver andelen af 
investeringer i 
specifikke aktiver.

Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der anvendes til at udvælge investeringer med henblik 
på at nå det bæredygtige investeringsmål?  

Det bindende element i investeringsstrategien for at nå de bæredygtige investeringsmål er udelukkende at foretage 
bæredygtige investeringer, der bidrager til mindst et af Triodos’ overgangstemaer (positiv screening). I den forbindelse 
vurderes alle investeringer grundigt for, om de er i overensstemmelse med Triodos overgangstemaer, for hvilke der er 
defineret impact mål som beskrevet nedenfor. Impact indikatorer baseret på indtægter bruges til at måle virksomhedernes 
bidrag til de impact mål, der er formuleret pr. overgangstema. Analysen underbygges yderligere ved at undersøge 
virksomhedernes produktudbud og relevante impact indikatorer samt anden kvalitativ dokumentation for bæredygtighed 
angivet i virksomhedernes politikker og aktive programmer.

Impact mål for bæredygtige fødevarer og landbrug:
- Bidrag til produktion og distribution af sunde fødevarer til overkommelige priser
- Fremme bæredygtigt landbrug og beskytte økosystemer
- Fremme sund ernæring og livsstil
- Fremme forbrugerbevidsthed og producentansvarlighed
- Fremme bæredygtigt fiskeri og beskytte økosystemer

Impact mål for bæredygtig mobilitet og infrastruktur:
- Bidrage til overgangen til bæredygtig mobilitet
- Fremme overgangen til bæredygtige bygninger
- Bidrage til grønnere og mere effektiv energi- og vandinfrastruktur

Impact mål for virkninger for vedvarende ressourcer:
- Øge tilgængeligheden af vedvarende energi
- Bevare naturressourcer og begrænse vandforbrug
- Sikre bevarelse og genopretning af økosystemer

Impact mål for den cirkulære økonomis indvirkning:
- Optimere materialeanvendelsen og reducere affaldsproduktionen (gennem reduktion, genanvendelse og genbrug)
- Fremme tilgængeligheden af cirkularitetsfremmende teknologier og design (cirkulær støtte)
- Fremme af cirkulære forretningsmodeller

Impact mål for velstående og sunde mennesker påvirker målene:
- Fremme sundhedspleje af høj kvalitet for alle
- Fremme aktiv livsstil, selvudfoldelse og kultur
- Tilskynde til forebyggelse gennem hygiejne og personlig pleje

Impact mål for indvirkning på innovation for bæredygtighed:
- Fremme teknologier, der øger ressourceeffektiviteten
- Fremme teknologier, der fremmer positive sociale virkninger
- Støtte til udvikling af teknologibaserede katalysatorer for flere overgange

Impact mål for social inklusion og empowerment:
- Fremme adgangen til vigtige produkter og tjenester
- Fremme uddannelse af høj kvalitet for alle
- Fremme adgangen til arbejdsmarkeder og fremme retfærdige og anstændige arbejdsvilkår
- Stimulere kvinders indflydelse og trivsel
- Fremme inklusion og styrkelse af marginaliserede grupper og enkeltpersoner

Hvad er politikken for vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virksomheder?

Minimumsstandarderne anvendes til at vurdere god ledelsespraksis i investeringsmodtagende selskaber. Denne politik 
beskriver Triodos´ minimumsstandarder for medarbejderforhold, aflønning, skatter og andre emner inden for 
virksomhedsledelse. Derudover beskriver Triodos’ Position on Tax (fem principper, der definerer god ledelsespraksis i forhold 
til skat). Minimumsstandarderne og holdningen til skat anvendes gennem interne politikker og procedurer. For børsnoterede 
aktier benyttes Triodos Proxy Voting Guidelines til at stemme om ledelsespraksis, der fremsættes på aktionærmøder. 
Eksisterende investeringer gennemgås og overvåges regelmæssigt, hvilket omfatter gennemgang og overvågning af god 
ledelsespraksis.

Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige 
investeringer?

#1 Bæredygtig: 
Omfatter bæredygtige 
investeringer med 
miljømæssige eller sociale 
mål.

#2 Ikke bæredygtige:
Omfatter investeringer, 
der ikke kvalificerer som 
bæredygtige investeringer. 

Investeringer

#2 Ikke 
bæredygtige

Miljømæssige

Sociale

I tråd med
Klassificerings-

systemet

Andet
#1 Bæredygtige

Puljen investerer mindst 82% i bæredygtige investeringer, som bliver delt mellem bæredygtige investeringer med et 
miljømål (mindst 30 %) og bæredygtige investeringer med et socialt mål (mindst 30 %), mens de resterende 22 % vil 



Aktiviteter, der er i 
overensstemmelse 
med klassifice-
ringssystemet -
udtrykkes som en 
andel af:
- omsætning, der 
afspejler andelen af 
indtægter fra de 
investeringsmodtag-
ende virksomheders 
grønne aktiviteter i
- kapitaludgifter
(CapEx), der viser de 
grønne 
investeringer, 
foretaget af 
investeringsmod-
tagende virksom-
heder, f.eks. med 
henblik på en 
omstilling til en grøn 
økonomi
- driftsudgifter 
(OpEx), der afspejler 
de investerings-
modtagende 
virksomheders 
grønne 
operationelle 
aktiviteter.

Mulighedsskabende 
aktiviteter gør det 
direkte muligt for 
andre aktiviteter at 
yde et væsentligt 
bidrag til et 
miljømål.

Omstillingsaktivi-
teter er aktiviteter, 
for hvilke der endnu 
ikke findes kulstof-
fattige alternativer, 
og som bl.a. har 
drivhusgasemissions
niveauer, der svarer 
til de bedste 
resultater.

er miljømæssigt 
bæredygtige 
investeringer, der 
ikke tager hensyn til 
kriterierne for 
miljømæssigt bære-
dygtige økonomiske 
aktiviteter i henhold 
til EU-
klassificerings-
systemet.

flyde mellem de to som enten miljømæssigt eller socialt bæredygtige for at give mulighed for fleksibilitet i 
porteføljeforvaltning, som det passer ind i strategien. De resterende (højst 18 %) vil være almindelige statsobligationer, 
og likvide beholdninger, som på grund af disse investeringers neutrale karakter vil de ikke kunne betragtes som 
bæredygtige investeringer.

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

Hvordan er anvendelsen af derivater med til at det bæredygtige investeringsmål?

Ikke relevant.

Klassificeringsdata købes hos en tredjepartsdataudbyder, der har en gennemgangsproces på plads for at 
verificere og validere dataene. Dækningen af 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 regelmæssige.

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

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

De to diagrammer nedenfor viser med pink minimumsprocentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse 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 de finansielle produkt investeringer inkl. statsobligationer, mens det andet diagram kun viser 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle produkts investeringer, ekskl. 
statsobligationer.

1: Investering i overensstemmelse med 
klassificeringssystemet inkl. Statsobligationer*

2: Investering i overensstemmelse med 
klassificeringssystemet ekskl. Statsobligationer*

2%

I overensstemmelse

2%

I overensstemmelse
* Andre investeringer*  Andre investeringer

Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter?

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

Puljen 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 klassificerings-målsætninger færdiggøres, og flere økonomiske aktiviteter føjes til 
klassificeringen.

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



Referencebench-
marks er indekser til 
måling af, om det 
finansielle produkt 
opfylder det 
bæredygtige 
investeringsmål.

Puljen 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 klassificerings-målsætninger færdiggøres, og flere økonomiske aktiviteter føjes til 
klassificeringen.

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

Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et socialt mål?

Mindst 30 % af investeringerne vil være bæredygtige investeringer, der bidrager til et socialt mål.

Hvilke investeringer er medtaget under "#2 Ikke bæredygtige", hvad er 
formålet med dem, og er der nogen miljømæssige eller sociale 
minimumsgarantier? 
Selv om puljen 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 
investeringskategori med lav risiko til at styre investeringsporteføljens risikoprofil. Derudover kan puljen holde likvide 
beholdninger som supplerende likviditet og som en del af den taktiske aktivallokering.

Disse investeringer påvirker ikke opfyldelsen af puljens bæredygtige investeringsmål. For det første anvendes de - alle i 
begrænset omfang - til at støtte puljens korrekte likviditet og risikostyring.  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.

Er der angivet et specifikt indeks som et referencebenchmark med henblik på at opfylde det 
bæredygtige investeringsmål?

Der er ikke fastsat noget referencebenchmark med henblik på at nå målene for bæredygtige 
investeringer.

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online?

Der findes flere produktspecifikke oplysninger på webstederne:

https://merkur.dk/privat/produkter/pension/puljeinvestering/

og på https://www.triodos-im.com/

https://merkur.dk/privat/produkter/pension/puljeinvestering/
https://www.triodos-im.com/

