
 

 

Bæredygtighed i Nordfyns Bank 

Investering har alle dage været forbundet med risiko. I Nordfyns Bank ønsker vi at give en god og tryg 
investeringsoplevelse. Det handler ikke kun om at få investeringerne til at vokse, men også om at få dem til at 
vokse på den rigtige måde. Investeringsrisiko kan komme mange steder fra, bl.a. ved bæredygtighedsrisici.  

I Nordfyns Bank arbejder vi med bæredygtighedsrisici ud fra miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
perspektiver. Vi forsøger at inddrage begivenheder eller omstændigheder, som - hvis de opstår - kunne have 
faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering. 

 

Udvælgelse af investeringsforeninger 
Puljerne består af investeringsforeninger og direkte investeringer i selskaber via aktier og obligationer. 
Investeringsforeningerne udvælges blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at der investeres 
ansvarligt og bæredygtigt. 

I integrationen af bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces, arbejder vi med nedenstående 
fokuspunkter: 

• Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold  
• Aktivt ejerskab (påvirker selskaber i en bæredygtig retning via stemmeret og dialog) 
• Screening af investeringer (identificerer selskaber med potentielle bæredygtighedsrisici og eventuelt 

opstille investeringsrestriktioner over for bestemte industrier. Det kunne f.eks. være en normbaseret 
screening af selskaberne, hvor der sigtes mod at identificere brud på relevante internationale normer 
og konventioner om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af 
korruption) 

• Ekskluderer selskaber (vi forventer, at investeringsforeningerne som minimum ekskluderer selskaber, 
der agerer inden for: Klyngevåben, Landminer, Kemiske våben, Biologiske våben og Atomvåben, der 
ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af kernevåben 

 

Bæredygtigt aftryk 

Bankens puljer screenes af en ekstern aktør hvert kvartal. Denne screening giver et billede af puljernes  

bæredygtige aftryk, herunder hvor meget de valgte investeringer bidrager til FN’s verdensmål, CO2- 

udledning samt ESG-profil (Miljø, Sociale forhold og Ledelse). Der kan være dele af beholdningerne i  
puljerne, der ikke indgår i screeningen grundet manglende data. I takt med et bedre datagrundlag,  

udbygges screeningen. Screeningen kan ses på de næste to sider. 

 

Det er bankens samlede vurdering af puljerne, at de betragtes som et artikel-8  

produkt jf. gældende lovgivning (disclosure-forordning). Et artikel-8-produkt er kendetegnet ved:  

”Investeringsfonde og puljer med specifikke bæredygtighedskriterier,  
som fremmer miljømæssig, ledelsesmæssige eller sociale forhold” 

 


