
Kestävyystiedonanto verkkosivustolla 

Danske Varainhoito 

Tältä sivulta löydät tuotteesta kestävyyteen liittyviä tuotekohtaisia tietoja. Nämä 
tiedot täydentävät sopimuksentekoa edeltävää ilmoitusta. 
 
Voit lukea seuraavat tuotetta koskevat seikat: 
 

 Ei kestävää sijoitustavoitetta 
 Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät tavoitteet 
 Sijoitusstrategia 
 Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuksien seuranta 
 Menetelmät 
 Tietolähteet ja prosessit 
 Menetelmiin ja tietoihin liittyvät rajoitukset 
 Huolellisuusvelvoite 
 Vuorovaikutuskäytännöt 
 Määritetty vertailuarvo 

EI KESTÄVÄÄ SIJOITUSTAVOITETTA 

Tuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sillä ei ole 
kestävää sijoitustavoitetta. 

TUOTTEEN YMPÄRISTÖÖN TAI YHTEISKUNTAAN LIITTYVÄT 

OMINAISUUDET 

Tuote edistää seuraavia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuksia:  
 
Poissulkeminen 
 

 eivät vastaa rahaston tehostettuja 
kestävyysvaatimuksia 

 ovat mukana epäeettisessä tai kiistanalaisessa 
toiminnassa 

 ovat mukana toiminnassa, jolla on huomattavia 
kielteisiä ilmastovaikutuksia. 

 

Aktiivinen omistajuus 
Tuote pyrkii vaikuttamaan siihen, miten kohdeyhtiöt vaikuttavat kestävyyteen liittyviin 
seikkoihin, osallistumalla ja äänestämällä merkittävistä kestävyyttä koskevista 
seikoista. 

SIJOITUSSTRATEGIA 

Tuote noudattaa aktiivisen hallinnan strategiaa edistääkseen ympäristön ja/tai 
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuksiaan: 
 
”Tehostetut kestävyysvaatimukset” integroidaan sijoitusstrategiaan sulkemalla pois 
liikkeeseenlaskijat, jotka 
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  ovat osallisia toiminnassa tai toimissa, jotka 
tuottavat merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja/tai 
merkittävää haittaa kestäville sijoitustavoitteille 

 osoittavat muuten heikkoja kestävyystoimia 
  eivät täytä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien 

turvatoimien vähimmäisvaatimuksia. 
 

Tämä poissulkeminen perustuu itse kehitetyn seulontamallin pohjalta tehtyyn 
arviointiin, jolla suljetaan pois esimerkiksi tietyt liikkeeseenlaskijat kielteisten 
ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten, muiden 
haitallisten ympäristötoimien, laittomien verotuskäytäntöjen tai huonotasoisten 
työelämän normien takia. 
 
”Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan osallistumisen 

vähentäminen” muodostaa eettisen viitekehyksen tuotteen muuten edistämille 
ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville ominaisuuksille. Tämä rajoitus sulkee pois 
sijoituskohteiden joukosta liikkeeseenlaskijat, jotka ovat tekemisissä 
tupakkateollisuuden ja/tai kiistanalaisten aseiden kanssa. 
 
”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan 

vähentäminen” tarkoittaa sijoitusten vähentämistä liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat 
tekemisissä lämpöhiilen, öljyhiekan ja turpeenpoltolla tuotetun sähköenergian kanssa, 
jollei niillä ole uskottavaa siirtymissuunnitelmaa. 
 
”Kohdeyhtiöiden vaikutus kestävyysasioihin” toteutetaan aktiivisen omistajuuden 
strategian avulla. Tuotteen kohteena olevat Danske Invest -rahastot sitoutuvat näin 
toimimaan yhdessä yritysten kanssa merkittävissä kestävyyttä koskevissa seikoissa 
ja äänestämään ympäristön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ehdotuksista 
äänestysohjeiden ja äänestyksen soveltamisalan mukaisesti. 
 

YMPÄRISTÖÖN TAI YHTEISKUNTAAN LIITTYVIEN OMINAISUKSIEN 

SEURANTA 

Kohderahastojen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 
edistämisen seurantaan käytetään useita erilaisia prosesseja. 
 
Ensinnäkin tuotetta ja sen kohteena olevia Danske Invest -rahastoja hoitavalla 
sijoitustiimillä on käytettävissään laaja valikoima ESG-tietoja ja -tutkimusta ESG Data 
Platform -alustamme kautta, ja he käyttävät sitä säännöllisesti uusien 
sijoituskohteiden arviointiin ja nykyisten sijoituskohteiden suoriutumisen sekä 
tuotteen kannalta olennaisten kestävyysindikaattorien arviointiin. Lisätietoja ESG 
Data Platform -alustasta on kohdassa ”Tietolähteet ja prosessit”. 
 
Lisäksi Danske Bankin Investment Risk -tiimi käyttää kestävyysriskien haastajan 
roolia ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen 
säännölliseen testaamiseen ja haastamiseen. Kestävyysriskien haastaja arvioi, missä 
määrin sijoitustiimit ottavat aktiivisesti huomioon kestävyysasiat, arvioivat 
kestävyysindikaattoreita ja ottavat merkittävimmät haittavaikutukset huomioon ja 
miten tämä kaikki vaikuttaa portfolioon. Tarkemmin sanottuna kestävyysriskien 
haastajan tehtävät ovat seuraavat: 



 sijoitustiimien haastaminen siitä, miten he ottavat 
huomioon rahastolle määritellyt kestävyyteen 
liittyvät ominaisuudet 

 kestävyystekijöiden seuranta ja sijoitustiimien 
tekemien sijoituspäätösten haastaminen 
kestävyysnäkökohtien kannalta 

 sijoituspäätösten merkittävimpien yhteiskunnille 
mahdollisesti aiheuttamien haittavaikutusten 
arviointi 

 sijoitusstrategian markkinariskin ja lisätuoton 
arviointi kestävyyden kannalta sen 
varmistamiseksi, ettei kestävyyttä käytetä 
huonojen sijoituspäätösten puolusteluun. 

 
Lisäksi kohderahastoja seulotaan päivittäin sen varmistamiseksi, että niitä koskevia 
sijoitusrajoituksia noudatetaan. Danske Bankin Vastuullisen sijoittamisen -tiimi 
ylläpitää rajoitusluetteloa, jossa määritellään yritykset ja liikkeeseenlaskijat, joita 
kohteena olevilla Danske Invest -rahastoilla ei ole oikeutta omistaa. Koska 
rajoitusluettelot on integroitu kaupankäynti- ja 
vaatimustenmukaisuusjärjestelmiimme, voimme havaita automaattisesti, onko 
rahaston omistuksessa arvopaperi, jota sillä ei antiesitteen tai sijoitusohjeiden 
mukaan saisi olla. 
 
Tässä tuotteessa edellä esitettyjä prosesseja täydennetään seuraavilla toimilla, joilla 
valvotaan ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuksien ja 
kestävyysindikaattorien toteutumista: 
 
”Tehostetut kestävyysvaatimukset”: tuotteesta suljetaan pois rajoitusluettelossa 
olevat yritykset lukuun ottamatta omistuksia, jotka suljetaan pois myös vaatimuksen 
”huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan vähentäminen” 
perusteella. Tällaiset omistukset voivat olla osa portfoliota, jos ne pystyvät esittämään 
riittävät todisteet uskottavasta siirtymissuunnitelmasta. 
 
”Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan osallistumisen 

vähentäminen”: tuotteesta suljetaan pois yritykset, jotka ovat tekemisissä 
tupakkateollisuuden ja/tai vastuullisen sijoittamisen ohjeissa mainittujen 
määritelmien ja kynnysarvojen mukaan kiistanalaisten aseiden tai alojen kanssa. 
 
”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan 

vähentäminen”: tuotteesta suljetaan pois yritykset, jotka ovat mukana toiminnassa, 
joka tuottaa kohderahastojen käyttämissä vastuullisen sijoittamisen ohjeissa 
mainittujen määritelmien ja kynnysarvojen mukaan huomattavia kielteisiä 
ilmastovaikutuksia, jollei yrityksellä ole uskottavaa siirtymissuunnitelmaa. 
 
”Kohdeyhtiöiden vaikutus kestävyysasioihin” mitataan yhteydenottojen, 
yhteydenottojen aiheiden sekä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ehdotusten 
äänestämisten määrän perusteella. 
 

MENETELMÄT 

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuksien toteutumista 
valvotaan seuraavasti: 
 



”Tehostetut kestävyysvaatimukset” mitataan tämän poissulkemisvaatimuksen takia 
rajoitettujen yritysten määrän keskiarvon perusteella. 
 
”Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan osallistumisen 

vähentäminen” mitataan tämän poissulkemisvaatimuksen takia rajoitettujen 
yritysten määrän keskiarvon perusteella. 
 
”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan 

vähentäminen” mitataan tämän poissulkemisvaatimuksen takia rajoitettujen 
yritysten määrän keskiarvon perusteella. 
 
”Kohdeyhtiöiden vaikutus kestävyysasioihin” mitataan yhteydenottojen, 
yhteydenottojen aiheiden sekä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan l iittyvistä ehdotusten 
äänestämisten määrän perusteella. 
 

TIETOLÄHTEET JA PROSESSIT 

Tuotetta ja sen kohteena olevia Danske Investin rahastoja hallinnoiva sijoitustiimi 
käyttää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen 
arviointia varten Danske Bankin ESG Data Platform -alustaa tietojen saantiin ja 
ominaisuuksien arviointiin. Danske Bankin ESG Data Platform kostuu seuraavista 
ESG-tieto- ja -tutkimuspalveluista: CDP, ISS, MSCI, RepRisk, SASB, Sustainalytics, 
TruevalueLabs, Util, ja Verisk Maplecroft.  Erilaisia ESG-datapisteitä, joita sijoitustiimi 
saa ESG Data Platformin kautta, julkaistaan verkossa: ’ESG Data Platform’.  
Seuraavassa on esitetty kuvaukset indikaattoreista, joita voidaan käyttää tuotteen 
muiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamiseen. 
Kuvauksissa on kerrottu toimet tietojen laadun varmistamiseksi, tietojen 
käsittelytapa ja se, mikä osuus tiedoista on arvioitu. 
 
”Tehostetut kestävyysvaatimukset” mitataan tämän poissulkemisvaatimuksen takia 
rajoitettujen yritysten määrän keskiarvon perusteella. ”Tehostetut 
kestävyysvaatimukset” on moniulotteinen ominaisuus, joka asettaa portfolion 
vähimmäisvaatimukset/turvarajat ympäristön ja yhteiskunnan kanalta olennaisille 
seikoille. Edistämällä tehostettuja kestävyysvaatimuksia sijoitustuotteet sitoutuvat 
sulkemaan pois yritykset ja maat, jotka a) ovat osallisia toiminnassa tai toimissa, jotka 
tuottavat merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja/tai merkittävää haittaa kestäville 
sijoitustavoitteille, b) osoittavat muuten heikkoja kestävyystoimia, c) eivät täytä 
yhteiskuntaan liittyvien turvatoimien vähimmäisvaatimuksia. Nämä poissulkemiset 
tehdään itse kehittämämme karsintamallin pohjalta tehtyjen arviointien perusteella. 
Karsinta suoritetaan neljä kertaa vuodessa, ja siinä käytetään tietoja eri lähteistä, 
kuten eri ESG-tietopalvelusta (esim. ISS, MSCI, Sustainalytics, RepRisk), 
sijoitustiimeiltämme (esim. keskusteluista yritysten kansa, sijoitusanalyyseistä), 
sijoittajien / pohjoismaisten laitosten (esim. Norge Bankin sijoitusten hallinnoinnin 
eettisen toimikunta, ATP) tekemistä analyyseistä sekä muista lähteistä ja muilta 
sidosryhmiltä (esim. kansalaisjärjestöt, yliopistot). 
 
”Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan osallistumisen 

vähentäminen” mitataan tämän poissulkemisvaatimuksen takia rajoitettujen 
yritysten määrän keskiarvon perusteella. ”Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan 
osallistumisen vähentäminen” muodostaa eettisen viitekehyksen sijoitustuotteen 
muuten edistämille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville ominaisuuksille tämän 
ohjeistuksen mukaisesti. Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan osallistumisen 
vähentäminen tarkoittaa sitovia sijoitusrajoituksia, jotka sulkevat pois yritykset, jotka 



ovat tekemisissä tupakkateollisuuden ja/tai vastuullisen sijoittamisen ohjeiden 
mukaan kiistanalaisten aseiden kanssa. Joissakin rahastoissa poissulkemiset on 
laajennettu koskemaan myös muun tyyppisiä epäeettisiä ja kiistanalaisia toimintoja 
(esim. alkoholi, uhkapeli, sotilaskalusto). Pääasialliset tietolähteet ovat ISS ESG, MSCI 
ja Sustainalytics. 
 
”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan 

vähentäminen” mitataan tämän poissulkemisvaatimuksen takia rajoitettujen 
yritysten määrän keskiarvon perusteella. ”Huomattavia kielteis iä ilmastovaikutuksia 
tuottavan toiminnan vähentäminen” edistää ympäristöön liittyviä kestävyystekijöitä 
rajoittamalla sijoituksia yrityksiin, jotka ovat tekemisissä lämpöhiilen, öljyhiekan ja 
turpeenpoltolla tuotetun sähköenergian kanssa, jollei niillä ole uskottavaa 
siirtymissuunnitelmaa.  Joissakin rahastoissa poissulkemiset on laajennettu 
koskemaan myös muun tyyppisiä toimintoja, joilla on merkittäviä kielteisiä 
ilmastovaikutuksia (esim. fossiiliset polttoaineet). Pääasialliset tietolähteet ovat ISS 
ESG, MSCI ja Sustainalytics.  
 
”Kohdeyhtiöiden vaikutus kestävyysasioihin” mitataan yhteydenottojen, 
yhteydenottojen aiheiden ja jos se on sijoitusstrategian kannalta olennaista, 
ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ehdotusten äänestämisten määrän 
keskiarvon perusteella. Sijoitustiimit kartoittavat ja kirjaavat yhteydenotot 
säännöllisesti ja tekevät niistä koosteen neljännesvuosittain.  
 
Vastuullisen sijoittamisen -tiimi arvioi indikaattoreita jatkuvasti varmistaakseen, että 
niiden sisältämät tiedot vastaavat sijoitustiimien tarpeita, ja käsitelläkseen 
mahdolliset esiin tulleet ongelmat tietojen laadussa. Kaikki uudet sijoituskohteet 
arvioidaan luotettavan ESG Data Provider Assessment Framework -järjestelmämme 
pohjalta tietojen laadun ylläpitämiseksi. Malleille tehdään myös tarvittaessa niiden 
oma validointi. Tällä hetkellä Danske Bank Asset Management ei arvioi mitään alusta 
indikaattorien tietoja. 

MENETELMIIN JA TIETOIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 

Tuotteen hallintaa ja valvontaa varten on tarjolla valtavat määrät kestävyystietoja, 
mutta tiedoille on ominaista yhdenmukaisten metodologioiden puute ja rajallinen 
näkyvyys siitä, miten yritykset laskevat arvionsa, indikaattorinsa ja 
arvosteluasteikkonsa. Nämä tietoihin liittyvät rajoitukset ovat seurausta useista eri 
tekijöistä, joista yksi merkittävimmistä on se, että ne osaltaan heijastavat tapaa, jolla 
kestävyystiedot tuotetaan. 
 
Yritysten vastuullisuustiedonanto on edelleen suureksi osaksi vapaaehtoisia, joten 
läheskään kaikki yritykset eivät julkaise raportteja siitä, miten he hallinnoivat tai 
käsittelevät toimintansa kestävyyteen liittyviä seikkoja. Lisäksi raportoinnin 
tarvittavasta laajuudesta ja muodosta ei ole yhteisymmärrystä, joten nekin yritykset, 
jotka näistä seikoista raportoivat, eivät esitä tietoja standardoidussa tai 
vertailukelpoisessa muodossa. Tämä rajoittaa tietyissä tilanteissa rahaston 
ympäristöön tai yhteiskuntan liittyvien ominaisuksien toteutumista.  Lisäksi tarve 
tukea sijoittajia yritysten arvioinnissa on synnyttänyt yhä laajenevan joukon ESG-
tietoja tuottavia ja arvioivia palveluita, jotka käyttävät itse kehittämiään 
soveltamisaloja ja menetelmiä ja joiden tuottamien tietojen välillä on mahdotonta 
tehdä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien seikkojen vertailua. Lisäksi eri 
alueiden ja omaisuuslajien välillä ilmenee ongelmia tietojen kattavuudessa ja 
laadukkaiden tietojen saatavuudessa erityisesti pienyhtiöistä ja kehittyvillä 
markkinoilla. 



 
Olemme ryhtyneet moniin toimiin sen varmistamiseksi, etteivät nämä tunnetut 
rajoitukset vaikuta ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuksien 
toteutumiseen. Yhteisymmärryksen ja standardisoinnin puutteen takia Danske 
Bankin ESG Data Platform koostuu uskottavista tietolähteistä, joiden arvioidaan 
antavan olennaisia tietoja sijoituskohteen huomattavista kestävyyttä koskevista 
seikoista. Koska valitut toimittajat kuitenkin käyttävät erilaisia menetelmiä, 
sijoitustiimit tarkistavat tiedot tarvittaessa käymällä läpi yritysten julkaisemat 
raportit ja keskustelemalla yritysten kanssa. Ja jotta voidaan välttää riskit, jotka 
aiheutuvat siitä, että mittarit perustuvat mallinnettuihin tietoihin todellisten tietojen 
sijaan, ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen 
mittaamiseen käytettävät indikaattorit arvioidaan mahdollisuuksien mukaan oman 
arviointijärjestelmämallimme mukaisesti.  

HUOLELLISUUSVELVOITE (DUE DILIGENCE) 

Määriteltyjen indikaattorien lisäksi sijoitustiimit tarkastavat taloudelliset ja 
kestävyyteen liittyvät tiedot monesta eri lähteestä (myös yritysten raporteista ja 
kolmannen osapuolen sijoitusanalyyseistä). Sijoitustiimiä tuetaan 
huolellisuusvelvoitteen mukaisten prosessien aikana tarjoamalla työkaluja, 
tietämystä, tutkimusta, koulutusta ja alakohtaista asiantuntemusta. Tämän alhaalta 
ylös -toimintamallin vahvuus on tietojen, työkalujen ja resurssien muodostama vankka 
perusta, jonka avulla sijoitustiimit voivat toteuttaa huolellisuusvelvoitteen 
edellyttämät toimet ja edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia. 
 
Yleisen kestävyysriskien integroinnin periaatteen lisäksi tiimi tuo mukaan olennaisia 
lisätietoja varmistaakseen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 
toteutumisen. Kestävyyteen liittyvät seikat voivat näin ollen vaikuttaa päätökseen 
ostaa tai suurentaa painotusta, pitää osakkeet tai säilyttää painotus samana, myydä 
tai luopua osakkeista tai vähentää niiden painotusta näiden ominaisuuksien 
edistämiseksi. 
 
Yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden kestävyyteen liittyvää suoriutumista ja hyviä 
hallintotapoja edistetään olemalla yhteydessä yritysten kanssa, toimimalla 
yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa ja äänestämällä yhtiökokouksissa. Tämä 
antaa rahastoiille mahdollisuuden noudattaa korkeampaa hallintotavan ja 
kestävyyden vaatimustasoa esimerkiksi päästöjen, energian, luonnon 
monimuotoisuuden, jätteiden, yhteiskunnallisten ja työelämään liittyvien seikkojen, 
ihmisoikeuksien sekä korruption torjunnan suhteen. 
 
Lopuksi käytetään karsintaa ja rajoituksia työkaluina sellaisten yritysten löytämiseen, 
jotka noudattavat ympäristölle haitallisia käytäntöjä esimerkiksi edistämällä 
ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden katoamista tai saastumista, tai 
yrityksiä, joiden yhteiskunnalliset tai ihmisoikeuksiin tai työelämään liittyvät käytännöt 
ovat puutteellisia. 
 
Arviointimme ja yritysten kanssa käymiemme keskustelujen perusteella voimme 
joskus päättää luopua sijoituksista tai rajoittaa sijoituksia tiettyyn yritykseen, tiettyyn 
sijoitusstrategiaan tai useaan strategiaan varmistaaksemme ympäristöön ja/tai 
yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen. 

  



VUOROVAIKUTUSKÄYTÄNNÖT 

Sijoitustiimit ovat säännöllisesti yhteydessä kohdeyhtiöiden kanssa olennaisista ESG-
asioista pyrkien löytämään keinoja parantaa suoritusta ja prosesseja sijoitusten 
arvon turvaamiseksi ja parantamiseksi. 
 
Syy keskustelulle voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: 
- ilmoittaminen äänestyspäätöksistä ja -ohjeista 
- yhtiöstä julkaistujen tietojen selventäminen 
- tutkimuksen tekeminen 
- käytettävissä olevien tietojen selvittäminen ja niiden laadun arvioiminen 
- suorituksen ymmärtäminen ja mahdollisten haavoittuvuuksien tunnistaminen 
- riskejä ja mahdollisuuksia koskevien näkemysten kehittäminen 
- mahdollisen sääntelyssä tapahtuvan kehityksen ja sen vaikutusten selvittäminen.  
 
Kunkin sijoitustiimin on määriteltävä, mistä olennaisista ESG-seikoista on syytä olla 
yhteydessä ja mitä vaatimustasoa yhtiön on noudatettava. Tämän voi tehdä sekä 
ennalta ehkäisevästi tai jälkikäteen mahdollisten esiin tulleiden ongelmien 
korjaamiseksi. 
 
Sijoitustiimit voivat olla yhteydessä yritysten kanssa monin eri tavoin (kirjeitse, 
sähköpostitse, henkilökohtaisilla tapaamisilla, kokouksilla, vierailuilla toimipisteissä 
ym.) ja haluamiensa yhtiön edustajien (hallituksen, puheenjohtajan, toimitusjohtajan, 
sijoitussuhdejohtajan, vastuullisuusjohtajan) kanssa. 
 
Sijoitustiimien on oltava tietoisia siitä riskistä, että he ovat voineet saada haltuunsa 
sisäpiiritietoa. Tällaisissa tapauksissa sijoitustiimit noudattavat Danske Bankin 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevia käytäntöjä ja sääntöjä. 
 
Jos yhteydenotolla ei ole vaikutusta, sijoitustiimi voi eskaloida yhteydenpidon tai 
päättää joko pitää osakkeet / säilyttää niiden painotuksen, vähentää painotusta tai 
myydä osakkeet / luopua omistuksesta. 

MÄÄRITETTY VERTAILUARVO 

Vertailuarvo on sijoituskohteiden joukkoa vastaava yleinen markkinaindeksi, joka ei 
ole riippuvainen rahaston edistämistä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä 
ominaisuuksista. 

 


