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Lange Obligationer KL (”Afdelingen”) 

Dette materiale beskriver de bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som skal gives i overensstemmelse med 

artikel 10 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle 

tjenesteydelser (Disclosureforordningen).  

 

Oplysningerne supplerer de oplysninger der fremgår af prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest (bilag 

til prospektet om ”afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika”).  

1 Sammenfatning 

Denne afdeling fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, som beskrevet i artikel 8. 

Du kan i dokumentet her læse om følgende for afdelingen:  

• Intet bæredygtigt investeringsmål 

• Produktets miljømæssige og sociale karakteristika 

• Investeringsstrategi 

• Andel af investeringerne 

• Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika 

• Metode 

• Datakilder og databehandling 

• Begrænsninger mht. metoder og data 

• Due diligence  

• Politikker for aktivt ejerskab 

2 Intet bæredygtigt investeringsmål 

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men vil ikke foretage nogen 

bæredygtige investeringer.  

3 Det finansielle produkts miljømæssige og sociale karakteristika 

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika gennem følgende tilgange:  

 

CO2e-reduktion  

Afdelingen sigter mod en lavere udledning af CO2e 

 

Aktivt ejerskab  

Afdelingen søger at påvirke udstedere af dækkede obligationer gennem aktivt ejerskab. Aktivt ejerskab udøves 

gennem engagerende dialoger med danske udstedere af dækkede obligationer.  

4 Investeringsstrategi 

Investeringsstrategi, der anvendes til at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika, der 

fremmes af det finansielle produkt 

Afdelingen følger en aktiv forvaltet investeringsstrategi til at opnå dets miljømæssige og sociale karakteristika. 
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CO2e-reduktion  

- Inden en investeringsbeslutning træffes, identificeres og vurderes oplysninger om CO2e på 

kapitalcenterniveau.  

- Estimeret CO2e pr. investeret mio. DKK i dækkede obligationer skal reduceres med 40% fra perioden 
2019 til 2030. 

- Jyske Invest Fund Management A/S foretager løbende en evaluering af afdelingens CO2e-aftryk med 
det formål at sikre en gradvis reduktion frem mod 2030. 

 

Der tages forbehold for ændrede opgørelsesmetoder og ufuldstændige data. 

Aktivt ejerskab  

Afdelingen søger at påvirke udstedere af dækkede obligationer gennem aktivt ejerskab. Minimum en gang årligt 

indgås dialog om konkrete bæredygtighedsmål med danske udstedere af dækkede obligationer. 

Antallet af dialoger med udstedere af dækkede obligationer i afdelingen skal minimum være større end 0. 

Politikken til vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virksomheder 

Afdelingen integrerer oplysninger om ledelsesmæssige forhold i investeringsprocessen, idet det vurderes, om 

udstedere lever op til praksis for god selskabsledelse. 

5 Andel af investeringerne 

Minimum 80% af afdelingens investeringer forventes at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika, som 

afdelingen fremmer. Andelen dækker over investeringer i dækkede obligationer, som er omfattet af afdelingens 

CO2e-reduktioner. 

 

Der forventes 20 % i andre investeringer, herunder statsobligationer, kontanter og rentederivater. Sådanne 

beholdninger er ikke i overensstemmelse med afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika. 

6 Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika  

Der eksisterer en lang række processer for at overvåge, at afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale 

karakteristika som beskrevet i prospektet.  

 

Afdelingen modtager investeringsmæssig rådgivning fra Jyske Bank. Jyske Bank foretager screening og vurdering 

af afdelingens investeringer med henblik på at vurdere investeringernes miljømæssige og sociale karakteristika. 

Jyske Bank har adgang til et bredt udvalg af ESG-data, som løbende bruges til at overvåge eksisterende 

investeringer og vurdere nye investeringer.  

 

Derudover overvåger Jyske Invest Fund Management A/S løbende afdelingens karakteristika for at sikre, at 

afdelingen lever op til de beskrevne miljømæssige og sociale karakteristika.  

7 Metoder 

Opnåelsen af de miljømæssige og sociale karakteristika fremmet af afdelingen, måles ved følgende 

bæredygtighedsindikatorer: 

Co2 reduktion  

Til opgørelse af CO2e pr. mio. investerede kroner for afdelingens investeringer i dækkede obligationer benyttes 

estimerede eller rapporterede CO2e faktorer for de udstedende institutter. Når det er muligt, benyttes 

fulddækkende rapporterede data fra de udstedende institutter.  
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For at estimere en given udstedelses CO2e pr. finansierede krone indhentes lånesammensætning på 

kapitalcenterniveau via institutternes ECBC-templates. Estimationerne tager udgangspunkt i data fra Danmarks 

Statistik. 

Estimationsmetoderne er i overensstemmelse med Finans Danmarks CO2 model. finance-denmark-co2-

model.pdf (finansdanmark.dk) 

 

Målsætningen om CO2e-reduktion benytter afdelingernes egne investeringer i 2019 som baseline.  

Aktivt ejerskab 

Måles på antal af engagerede dialoger med udstedere og antallet af dialoger med udstedere af dækkede 

obligationer i afdelingen skal minimum være større end 0. 

8 Datakilder og databehandling 

I arbejdet med at vurdere og opfylde afdelingens miljømæssige eller sociale karakteristika anvendes en lang række 

datakilder.  

 

Ved opgørelse af CO2e anvendes Jyske Bank som datakilde. 

 

Jyske Invest Fund Management A/S og rådgiver (Jyske Bank) har et samarbejde med en ekstern dataleverandør, 

som varetager normbaserede screeninger og aktivitetsbaserede eksklusioner. Der anvendes Sustainalitics som 

datakilde. 

 

Det er vurderingen, at der med valget af anerkendte data- og analyseleverandører er taget de nødvendige skridt 

for at kunne vurdere, måle og overvåge afdelingens investeringer med bæredygtige karakteristika. 

9 Begrænsninger mht. metoder og data  

Bæredygtighedsdata er karakteriseret ved manglende konsistente metoder og begrænset gennemsigtighed i 

relation til generering af de individuelle scores for bæredygtighed. Det konstateres at forskellige dataleverandører 

scorer og vurderer selskaber forskelligt, herunder også hvad angår kontroversiel adfærd.  

 

Begrænsninger i forhold til metodik og data forventes ikke at påvirke opfyldelsen af de miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som afdelingen fremmer, i væsentlig grad. 

10 Due diligence 

Afdelingen modtager investeringsrådgivning fra Jyske Bank. Jyske Banks investeringsteams har adgang til et bredt 

spektrum af data og værktøjer og besidder stor viden, uddannelse og ekspertise indenfor bæredygtighed for at 

kunne understøtte due dilligence processen i investeringsrådgivningen. Udover de generelle principper for 

integration af bæredygtighedsrisici vurderer teamet også andre væsentlige bæredygtighedsoplysninger, for at sikre 

at afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Bæredygtighedsrelateret vurdering inddrages og 

påvirker de anbefalede investeringsbeslutninger. Dertil kommer investeringsbeslutningen, risikostyring- og 

vurdering, compliance og controlling funktionerne i Jyske Invest Fund Management og der er således samlet set 

et solidt fundament af data, værktøjer og resurser, der gør det muligt at sikre, at afdelingen fremmer de 

miljømæssige eller sociale karakteristika. Desuden fremmes selskabers eller udstederes sociale karakteristika og 

bæredygtighedsresultater samt god ledelsespraksis blandt andet også gennem aktivt ejerskab i samarbejde med 

andre investorer og anbefalinger om afstemning på generalforsamlingen men også gennem direkte dialog med 

virksomhed eller udsteder.   

https://finansdanmark.dk/media/47184/finance-denmark-co2-model.pdf
https://finansdanmark.dk/media/47184/finance-denmark-co2-model.pdf
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11 Politikker for aktivt ejerskab 

Der udøves aktivt ejerskab overfor selskaberne i fondene i overensstemmelse med Jyske Invest Fund 

Managements politik for ansvarlig og bæredygtig investering, som kan tilgås her: Politik for ansvarlig og 

bæredygtig investering i Jyske Invest.  

 

Revision af oplysninger  

 

Dato:   Ændring: 

2. januar 2023 Oplysninger er opdateret med henblik på efterlevelse af Kommissionens delerede                        

forordning (EU) 2022/1288  

https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/medlemsinfo
https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/medlemsinfo

