Bæredygtighedsrelaterede oplysninger – Jyske Invest Korte Obligationer KL
Dette materiale beskriver de bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som gælder for afdelingen Jyske
Invest Korte Obligationer KL.
Produktets miljømæssige og sociale karakteristika
Denne afdeling markedsfører miljømæssige karakteristika, som beskrevet i artikel 8 i forordning
2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. Dette
sker via et CO2e-reduktionsmål i afdelingens obligationseksponeringer, som beskrevet herunder.
Afdelingens obligationsinvesteringer understøtter afbødning af klimapåvirkninger ved at indarbejde et
CO2e reduktionsmål. Afdelingens obligationsinvesteringer har en målsætning om at reducere estimeret CO2e pr. investeret mio. DKK med 40 % fra perioden 2019 til 2030. Reduktionsmålet omfatter porteføljens investeringer i dækkede obligationer. Investeringer i fx statsobligationer og kontanter er dermed ikke omfattet af CO2e-reduktionsmålet.
Jyske Invest Fund Management A/S foretager løbende en evaluering af porteføljens CO 2e-målsætning
med det formål at sikre en gradvis reduktion frem mod 2030. Der tages forbehold for ændrede opgørelsesmetoder og ufuldstændige data.
Ingen bæredygtige investeringsmål
Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige
investeringer som sit mål.
Benchmark
Afdelingens benchmark afspejler ikke afdelingens bæredygtighedsprofil. Benchmark er valgt ud fra et
ønske om at give investorerne mulighed for at vurdere tilvalget af bæredygtighed som en del af den
aktive investeringspolitik som supplement til den øvrige del af den aktive investeringspolitik. Information om metodikken bag beregningen af afdelingernes benchmark kan findes på: https://www.markit.com/Documentation/Product/NordeaIndices_FixedIncome.
Metoder og datakilder til at vurdere, måle og overvåge
Afdelingen følger foreningens politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer, som sætter rammen
for arbejdet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold. Politikken kan findes her:
Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Invest.
Jyske Invest Fund Management A/S foranlediger, at der løbende foretages monitorering af afdelingen
med det formål at sikre afdelingens miljømæssige karakteristika.
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.

For at estimere en givet 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-denmarkco2-model.pdf (finansdanmark.dk)
Målsætningen om CO2e-reduktion benytter afdelingernes egne investeringer i 2019 som baseline.
Screeningskriterier
Afdelingen følger screeningskriterierne fastlagt i politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske
Invest. Der er ikke fastlagt yderligere screeningskriterier.
Aktivt ejerskab
Afdelingens tilgang til aktivt ejerskab fremgår af foreningens politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer, som kan tilgås her: Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Invest.

