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Eksterne partnere og datakilder

Afdeling

1Kilde: Danmarks Statistik, gns. CO2 udledning for nyregistrerede personbiler 1. halvår 2021, samt gns. CO2 udledning pr. husstand i 2021.  

Tons CO2 udledning i forhold til 1 mio. DKK investeret i 
realkreditobligationer. Gennemsnit over de seneste 4 kvartaler. 

CO2 udledning for en investering på 100.000 kroner i afdelingens 

realkreditobligationer svarer til1: 

CO2 udledning

CO2-opgørelsen beregner udledning af de underliggende aktiviteter som afdelingen finansierer via 
investeringer i realkreditobligationer. De underliggende aktiviteter er primært danske boliger, men 
også dansk landbrug og skibsfinansiering. Afdelingens investeringer i statsobligationer er ikke 
medtaget i CO2-opgørelsen.

Afdelingen arbejder med en målsætning om CO2-reduktion på 40 % fra 2019 til 2030. Nedenfor vises afdelingens 
kvartalsvise opgørelse af CO2 pr. mio. DKK. Investeret. Figuren viser afdelingens opgørelse i forhold til CO2-
målsætningen. De kvartalsvise observationer er beregnet som rullende gennemsnit over 4 kvartaler. 

Bæredygtig profil

Jyske Invest Korte Obligationer 
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6.733 km i personbil 66 dages forbrug for en dansk husstand



Aktivt ejerskab

FN’s verdensmål

Bidraget måles som den gennemsnitlige andel af omsætningen i afdelingens selskaber, der bidrager til at realisere 
FN’s verdensmål.

Vigtig information

Basale behov Mindre ulighed
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Afdeling

Andel af omsætning relateret 

til FN’s verdensmål2

KlimaforandringerNaturressourcer

2Kilde: Bidrag til verdensmål er udlån til klimavenlige huse (Energimærke A og B) samt udlån til socialt boligbyggeri. Data er indsamlet fra udstedernes 
ECBC templates. 

Bæredygtig profil er generel information. Før du investerer, bør du læse seneste Central investorinformation & Prospekt som findes på jyskeinvest.dk. Ingen oplysninger

heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden du køber investeringsbeviser, bør du kontakte en investeringsrådgiver, som kan tage højde for dine individuelle

forhold. Alle rettigheder til de viste data tilhører Jyske Invest Fund Management A/S, medmindre andet fremgår eller er aftalt. Materialet er baseret på informationer, som

Jyske Invest Fund Management A/S mener er pålidelige - men Jyske Invest Fund Management A/S tager ikke ansvar for materialets rigtighed. 

Engagerende dialog for dansk realkredit

Jyske Capital, som rådgiver Jyske Invest, tager initiativ til en dialog med mindst årlig frekvens om konkrete 
bæredygtighedsmål med danske udstedere, som indgår i vores investeringsunivers for realkreditobligationer. Vores 
aktuelle bæredygtighedsmål i dialogen med realkreditinstitutter omfatter:

1. Vi udtrykker ønske om, at realkreditinstitutterne offentliggør CO2-data

2. Vi ønsker transparens i forhold til finansierede aktiviteter, der opfylder EU's taksonomi for 
bæredygtige aktiviteter, herunder f.eks. offentliggørelse af data for andel af huse med 
energimærke A og B. 

3. Vi udtrykker ønske om at udstederne offentliggør reduktionsmål og at de via konkrete tiltag 
understøtter deres mål.

Den engagerende dialog er en del af ‘Politik for ansvarlig og bæredygtig investering’. Yderligere information fås på 
www.jyskeinvest.dk.
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