
Kestävyystiedonanto verkkosivustolla 

Danske Varainhoito 

Tältä sivulta löydät tuotteesta kestävyyteen liittyviä tuotekohtaisia tietoja. Nämä tiedot 

täydentävät sopimuksentekoa edeltävää ilmoitusta. 
 
 

YHTEENVETO 

Tuote edistää ekologisia ja/tai sosiaalisia ominaisuuksia tekemällä osittain kestäviä sijoituksia, 

sisällyttämällä tiettyjä sijoituksia, sulkemalla pois tiettyjä sijoituksia ja harjoittamalla aktiivista 

omistajuutta. Vaikka Tuote sijoittaa osittain kestäviin sijoituksiin, sillä ei ole kestävää sijoittamista 

koskevaa tavoitetta.  

Lisätietoja Tuotteen edistämistä nimenomaisista ekologisista ja/tai sosiaalisista ominaisuuksista on 

tässä verkkosivustolla olevassa tiedonantoasiakirjassa, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja näiden 

ominaisuuksien saavuttamiseksi käytettävästä sijoitusstrategiasta, kyseisiä ominaisuuksia edistävien 

sijoitusten osuudesta, valvonnasta, sovellettavista menetelmistä, tietolähteistä ja prosesseista sekä 

tietoja menetelmien ja tietojen rajoituksista, due diligence -periaatteista, sitouttamiskäytännöistä ja 

siitä, missä määrin indeksiä sovelletaan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tuotteen sijoitusstrategiassa otetaan huomioon ekologiset ja/tai 

sosiaaliset ominaisuudet velvoittamalla Tuotteen salkunhoitajat huomioimaan nämä ominaisuudet 

hallinnoidessaan strategiaa. Sitovat elementit merkitsevät esimerkiksi sitä, että Tuotteen 

kohderahaston salkunhoitaja ei sijoita poissulkemisluettelossa oleviin liikkeeseenlaskijoihin, jolloin 

tarkoituksena on vähentää rahaston altistumista yhteiskunnan kannalta haitalliselle käyttäytymiselle ja 

toiminnalle.  

Koska Tuote varaa itselleen mahdollisuuden tehdä sijoituksia, joita ei käytetä ekologisten ja/tai 

sosiaalisten ominaisuuksien saavuttamiseen (seulomattomat sijoitukset), tässä asiakirjassa on 

lisätietoja todellisesta jaosta ekologisten ja/tai sosiaalisten ominaisuuksien edistämiseen käytettyjen 

sijoitusten ja muiden sijoitusten välillä sekä siitä, missä määrin altistumista haetaan epäsuorilla 

sijoituksilla. 

Huolellinen valvonta on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että Tuotteen ekologiset ja/tai 

sosiaaliset ominaisuudet otetaan huomioon halutulla tavalla. Tästä syystä käytössä on niin sanottujen 

kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tarkastusten yhdistelmä, jolla varmistetaan, että rahasto 

noudattaa SFDR-liitteessä ilmoittamiaan sitoumuksia. Lisätietoja näistä tarkastuksista ja niiden 

soveltamisesta eri ominaisuuksiin on tässä asiakirjassa.  

Menetelmien osalta Tuote käyttää indikaattoreita, joilla varmistetaan, että ekologisten ja/tai 

sosiaalisten ominaisuuksien edistämistä mitataan. Tämä sekä palvelee jatkuvaa valvontaa että antaa 

mahdollisuuden raportoida sijoittajille Tuotteen tuloksesta suhteessa asiaankuuluviin indikaattoreihin. 

Kuten tässä verkkosivustolla olevassa tiedonantoasiakirjassa on kuvattu, menetelmät perustuvat 

tietorajoituksiin ja eroavat merkittävästi toisistaan kunkin Tuotteen edistämän ominaisuuden mukaan.  

Yleisesti ottaen tiedot ovat avainasemassa, jotta kestävyystekijät voidaan sisällyttää onnistuneesti 

Tuotteen sijoitusstrategiaan ja jotta ekologisten ja/tai sosiaalisten ominaisuuksien edistäminen on 

mahdollista. Samasta syystä Tuotteen hallinnassa käytetään useita eri toimittajien tarjoamia ESG-

tietolähteitä. Johdonmukaisen valvonnan ja raportoinnin varmistamiseksi joitakin tietopisteitä 



käsittelee vain yksi toimittaja. Tämä koskee esimerkiksi pääasiallisten haittavaikutusten raportointia ja 

EU:n taksonomiaraportointia.   

Sijoitusympäristön due diligence (seulonta) Tuotteen sitoumusten kannalta merkityksellisten 

kestävyystekijöiden osalta suoritetaan ylhäältä alaspäin suuntautuvalla lähestymistavalla 

poissulkemisiin liittyvän seulonnan osalta, mikä vaikuttaa myös muihin strategioihin, ja alhaalta 

ylöspäin suuntautuvalla lähestymistavalla vain tähän rahastoon vaikuttavien näkökohtien osalta 

(esimerkiksi arvioinnit, joilla on merkitystä määritettäessä sijoituksen mahdollisia vaikutuksia 

Tuotteen yleiseen kestävyysprofiiliin).   

Yrityksen Danske Bank sitouttamiskäytännöt muodostavat perustan Tuotteen kohderahastojen 

aktiiviselle omistajuustoiminnalle. Lisätietoja on yleisessä toimintakäytännössämme ja 

prosessikuvauksissamme sekä tässä asiakirjassa.  

Tuote ei sovella mitään nimettyä indeksiä ekologisten ja/tai sosiaalisten ominaisuuksien 

saavuttamiseen.  

 

EI KESTÄVÄÄ SIJOITUSTAVOITETTA 

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

Vaikka Tuotteella ei ole kestävää sijoitustavoitetta, Tuote on sitoutunut sijoittamaan 
vähintään 5% kestäviin sijoituksiin. 

 

Kestävät sijoitukset, joita Tuote osittain aikoo tehdä, eivät aiheuta merkittäviä haittoja 
ympäristön tai yhteiskunnan kestävän kehityksen tavoitteille. 

Tämä huomioidaan sijoituspäätöksentekoprosessissa soveltamalla poissulkemisia ja 
arviointimenetelmiä, jotka on sisällytetty kohde-etuutena olevien rahastojen 
kelpoisuusvaatimuksiin kestävään sijoittamiseen liittyen. 

 

Kestäviksi sijoituksiksi luokiteltujen sijoitusten osalta Tuote ja sen kohde-etuutena olevat 

rahastot seuraavat ja tarkkailevat salkkujen omistuksia jatkuvasti näiden näkökohtien osalta.  

 

Kun Tuotetta arvioidaan, että siitä ei aiheudu merkittävää haittaa, se ottaa huomioon 
indikaattorit, jotka kuvaavat tärkeimpiä haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin [Danske 
Bank A/S ] [PAI-lausunto] -kohdan pääasiallisessa haittavaikutusilmoituksessa]. 

Nämä näkökohdat otetaan huomioon tuotteen soveltamissa poissulkemisissa ja vakuutuksessa 
siitä, että kohde-etuutena olevat rahastot huomioivat tärkeimpiä haitallisia vaikutuksia 
arvioidessaan, että niillä ei ole merkittävää haittaa tällä tasolla tehtyjen kestävien sijoitusten 
kannalta. Tärkeimpien epäsuotuisten indikaattorien asettaminen tärkeysjärjestykseen ei 

aiheuta merkittävää haittaa, ja niiden käyttö voi vaihdella kohde-etuutena olevien rahastojen 
tasolla. 

 

Tuotteen ulkopuolelle jäävät sellaiset liikkeeseenlaskijat, joiden toiminta tai toiminta 
katsotaan yhteiskunnalle haitalliseksi. Tämä poissulkeminen perustuu Danske Bankin 



kehittämään tehostettujen kestävyysperiaatteiden mukaiseen seulontamalliin. Malli, jossa 
liikkeeseenlaskijat noudattavat OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia suuntaviivoja ja 
YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevia pääperiaatteita. Tuote ei voi sijoittaa 

liikkeeseenlaskijoihin, joiden arvioidaan rikkovan tehostettuja kestävyysperiaatteita. 

TUOTTEEN YMPÄRISTÖÖN TAI YHTEISKUNTAAN LIITTYVÄT 

OMINAISUUDET 

Tuote edistää seuraavia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuksia: 
 
Poissulkeminen 

Tuote priorisoi sijoitukset rahastoihin, joka eivät sijoita yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, 
jotka  

• harjoittavat yhteiskunnalle haitallista toimintaa ja käyttäymistä; poissulkemisia 
tehdään:                           

o Danske Bankin normipohjaisen arvioinnin (parannetut kestävyysstandardit) 
perusteella, jolloin keskitytään muun muassa YK:n Global Compact 
‑periaatteiden, monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n 
toimintaohjeiden, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien 

periaatteiden sekä ILO:n yleissopimusten noudattamiseen. 

• harjoittavat epäeettistä tai kiistanalaista toimintaa; poissulkemisperusteita ovat: 
o Tupakka (5 % liikevaihdosta) 
o Kiistanalaiset aseet (0 % liikevaihdosta) 

• harjoittavat toimintaa, jolla on merkittäviä kielteisiä ilmastovaikutuksia; 
poissulkemisperusteet: 

o Turve-energian tuotanto(5 % liikevaihdosta – soveltamisalaan sisältyvät 

toiminta, tuotantoketjun alkupää, valmistus ja jakelu sekä jatkojalostus 
”UPD”) 

o Öljyhiekka (5 % liikevaihdosta – UPD) 
o Kivihiili (5% liikevaihdosta – UPD) 

 

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

SIJOITUSSTRATEGIA 

Tuote käyttää aktiivisen hallinnan strategiaa ja sijoittaa yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin 

kohderahastoihin tehtyjen sijoitusten avulla. 

Osana sijoitusstrategiaansa Tuote sijoittaa pääasiassa rahastoihin, jotka ovat sitoutuneet 

edistämään Tuotteen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

 

Tuotteen osittain suunnittelemien kestävien sijoitusten toteuttamisen osalta kohde-

etuutena olevia rahastoja valittaessa Tuote katsoo, että kohde-rahaston kestävät sijoitukset, 

mukaan lukien rahaston tukemat kestävät sijoitustavoitteet, sekä se, miten kyse inen 

rahasto katsoo ja hallinnoi näitä näkökohtia, eivät aiheuta merkittävää haittaa.  

 

Tuotteen sijoitusstrategiassa keskitytään rajoittamaan kielteisiä ulkoisvaikutuksia / 



sijoitusten pääasiallisia kielteisiä vaikutuksia sisällyttämällä poissulkeminen strategian 

osaksi. Tuote osallistuu aktiivisesti osana sijoitusstrategiaansa liikkeeseenlaskijoiden 

kanssa käytäviin keskusteluihin, jotka käsittelevät olennaisia kestävän kehityksen aiheita, 

ja äänestää ympäristöehdotuksista ja/tai yhteiskunnallisista ehdotuksista Danske Bank 

A/S:n äänestysohjeistuksen ja äänestysajattelun mukaisesti, pääasiassa välillisesti 

Tuotteen kohde-etuutena olevien rahastojen aktiivisen omistuksen kautta. 

 

Kestävän kehityksen mukainen vähimmäissijoitustavoite, edistetyt ympäristö- ja 

yhteiskunnalliset ominaisuudet sekä liikkeeseenlaskijoiden hyvät hallintokäytännöt 

sisällytetään sijoitusstrategiaan sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään 

sijoituksia ja/tai sijoitusten valintaprosessia koskevia kestävyystekijöitä. Tällä tavoin 

ympäristölliset ja yhteiskunnalliset ominaisuudet sekä liikkeeseenlaskijoiden hyvät 

hallintokäytännöt voivat vaikuttaa päätökseen ostaa tai lisätä painotusta, pitää hallussaan tai 

pitää yllä sijoituksen painotusta, myydä tai vähentää sitä tuotteen ominaisuuksien 

saavuttamiseksi. 

Tuotteen ympäristöominaisuuksien ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien toteutumista 

sijoitusstrategian avulla seurataan säännöllisesti, ja siitä raportoidaan tuotteen 

määräaikaisraportissa. 

Hyvänhallinnointitavan arviointikäytäntö 

Danske Bankin aktiivisen omistajuuden periaatteet muodostavat pohjan yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden hallintotapojen arviointiin. 

Tämän käytännön mukaisesti hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat ovat kiinteä osa 

sijoitusprosessia – sekä kohderahastojen sijoituskohteiden valinnan että salkkuun kuuluvien 

kohderahastojen sijoitusten hallinnan kannalta. Sijoituspäätöksissä on otettava huomioon 

yrityksen liiketoimintamalli ja strategia sekä sen kyky tuottaa pitkän aikavälin arvoa 

sidosryhmilleen.  Arviointeja tukee muun muassa Danske Bank A/S:n analyyttinen työkalu.  

Kohde-etuusrahastojen valinnassa otetaan huomioon rahaston hoitajan toimintaperiaatteet ja 

puitteet hyvän hallintotavan periaatteiden huomioon ottamiselle, ja ne ovat osa asianmukaista 

huolellisuutta ja jatkuvaa seurantaa. 

Tuote pyrkii lisäksi olemaan aktiivinen omistaja ja vaikuttamaan liikkeeseenlaskijoihin 

suoraan vuoropuhelun ja äänestämisen kautta sekä vertaisryhmien, samanmielisten 

sijoittajien ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta myös hyvään hallintotapaan 

liittyvissä asioissa. 

Sijoitusten jakauma 

Tuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vähintään 75% osuudella 
tekemistään sijoituksista. Vähimmäisosuus vastaa sitä osaa Tuotteen sijoituksista, joka on 

seulottu tuotteen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. 

Muiden omaisuuserien osalta Tuotteella on oikeus olla arvioimatta sijoituksia sen kannalta 

edistävätkö ne Tuotteen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.  



Vähimmäisosuus lasketaan varojen kokonaismarkkina-arvon perusteella ja se vastaa odotettua 
vähimmäismäärää keskiarvona kyseisellä raportointikaudella. 

 

0.# Sijoitukset sisältää kaikki Tuotteen sisältämät sijoitukset 

#1. Noudattavat E/S ominaisuuksia sisältää sijoitukset, jotka tukevat Tuotteet ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyvä ominaisuuksia. 

#2. Muut sisältää loput sijoituskohteet, jotka eivät ole joko linjassa ympäristöön tai 
yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa tai eivät ole luokiteltavissa kestäviksi 
sijoituksiksi. 

 

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 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.  
 
Lisäksi käytetään seurantaa, jolla varmistetaan, että vähintään 75% osuus on sijoitettuna 

rahastoihin, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja että 5% 
kestävien sijoitusten tavoite toteutuu. 
 
 

0# Sijoitukset

100% epäsuoria 
sijoituksia

0% suoria sijoituksia

#1 Noudattavat E/S 
ominaisuuksia

Vähimmäisosuus 75%

#1A Kestävä

Vähimmäisosuus 5% 

Taksonomian mukainen

Vähimmäisosuus 0%

Muu ympäristöön liittyvä
Vähimmäisosuus 0%

Yhteiskunnallinen
Vähimmäisosuus 0%

#1B Muut E/S 
ominaisuudet

#2 Muut



MENETELMÄT 

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuksien toteutumista valvotaan 
seuraavasti: 

Sijoituksia, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, pidetään kestävinä 

sijoituksina. 

 
”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 liittyvistä ehdotusten äänestämisten määrän 
perusteella. 

 

Poissulkeminen 

Kaikki poissulut tehdään Danske Bankin poissulkemisohjeiden ehtojen ja määritelmien 
mukaisesti.  

Laajennettu kestävän kehityksen seulonta, joka kattaa yhteiskunnalliseen haitalliseen 
käyttäytymiseen ja toimintaan liittyvät poikkeukset, on kuvattu menetelmäkuvauksissa 
osoitteessa esg-screening-in-investments.pdf (danskebank.com). 

Menetelmät, jotka liittyvät tiettyjen sellaisten toimintojen poissulkemiseen, joilla on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ilmastoon, on annettu kohdassa climate-restrictions--
exemptions-march-2022.pdf (danskebank.com). 

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.   

 
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. 
 
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. 

 

Lisätietoja: 

Aktiivinen omistajuus: https://www.danskeinvest.dk/docs/active_ownership_policy.pdf 

MÄÄRITETTY VERTAILUARVO 

Tuotteessa ei käytetä mitään vertailuarvoa, jonka perusteella määritellään, toteuttaako Tuote 

ne ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, joita se edistää. 

https://www.danskeinvest.dk/docs/active_ownership_policy.pdf

