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ANNEX II 

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen 
(EU) 2020/ 852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja rahoitustuotteita 
koskeville tiedoille, jotka on annettava ennen sopimuksen tekemistä 

Tuotteen nimi: Danske Varainhoito -strategiat        

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 
ominaisuudet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tämä rahoitusTuote 
tukee? 

Vaikka sijoitustuotteella ei ole kestävää sijoitustavoitetta, Tuote on osittain sitoutunut 
tekemään kestäviä sijoituksia, jotka täyttävät tai ylittävät tässä liitteessä ilmoitetut 
vähimmäisosuudet. 

Onko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?  

☐   Kyllä ☒   Ei 

☐ Siinä tehdään kestäviä sijoituksia, 

joilla on ympäristötavoite, vähintään 
___% 

☐  EU:n luokitusjärjestelmän 

mukaisesti ympäristön kannalta 
kestävinä pidettyihin taloudellisiin 

toimintoihin 

☐ taloudellisiin toimintoihin, joita ei 

pidetä EU:n luokitusjärjestelmän 
mukaisesti ympäristön kannalta 
kestävinä  

 

☒  Sillä edistetään ympäristöön tai 

yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia (E/S),  ja vaikka 

sen tavoitteena ei ole kestävien 
sijoitusten tekeminen, siinä on 5% 

vähimmäisosuus kestäviä 
sijoituksia  

☐ joilla on ympäristötavoite 

taloudellisiin toimintoihin, joita 
pidetään EU:n 

luokitusjärjestelmän 
mukaisesti ympäristön 
kannalta kestävinä  

 

☒  joilla on ympäristötavoite 

taloudellisiin toimintoihin, joita ei 
pidetä EU:n luokitusjärjestelmän 
mukaisesti ympäristön kannalta 

kestävinä. 

☒  joilla on yhteiskunnallinen 

tavoite 

☐ Siinä tehdään kestäviä sijoituksia, 
joilla on yhteiskunnallinen tavoite,   
vähintään __% 

☐ Sillä edistetään ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia, mutta siinä ei tehdä 
kestäviä sijoituksia 

 

Kestävä sijoitus  
tarkoittaa sijoitusta 
taloudelliseen 
toimintaan joka 
edistää ympäristöön 
tai yhteiskuntaan 
liittyviä tavoitteita. 
Lisävaatimuksena 
on, että 
sijoitustoiminnasta ei 
aiheudu merkittävää 
negatiivista 
vaiktuusta muihin 
kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja että 
sijoitusten 
kohdeyhtiöt 
noudattavat hyvää 
hallintotapaa. 

 

 

 

 

 

EU:n 
kestävyysluokitusjärj
estelmä (taksonomia) 
on asetuksessa (EU) 
2020/852 säädetty 
luokitusjärjestelmä, 
jossa vahvistetaan 
luettelo ympäristön 
kannalta kestävistä 
taloudellisista 
toiminnoista. 
Kyseisessä 
asetuksessa ei ole 
vahvistettua luetteloa 
yhteiskunnan 
kannalta kestävistä 
taloudellisista 
toiminnoista. Kestävät 
sijoitukset, joilla on 
ympäristötavoite, 
saattavat olla EU:n 
luokitusjärjestelmän 
mukaisia tai sitten 
eivät.. 
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Danske Varainhoito -strategia (”Tuote”) toteuttaa sijoitukset kohderahastojen kautta. 
Tuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia pyrkimällä 
rajoittamaan ja lieventämään salkun pääasiallisia haittavaikutuksia, jotka kohdistuvat 
kestävyystekijöihin, seuraavin keinoin: 

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

•    harjoittavat yhteiskunnalle haitallista toimintaa ja käyttäymistä; poissulkemisia 
tehdään:                           

• 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: 

• Tupakka (5 % liikevaihdosta) 

• Kiistanalaiset aseet (0 % liikevaihdosta) 

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

• Turve-energian tuotanto(5 % liikevaihdosta – soveltamisalaan sisältyvät 
toiminta, tuotantoketjun alkupää, valmistus ja jakelu sekä jatkojalostus 
”UPD”) 

• Öljyhiekka (5 % liikevaihdosta – UPD) 

• Kivihiili (5% liikevaihdosta – UPD) 

Aktiivinen omistajuus Tuote pyrkii vaikuttamaan liikkeeseenlaskijoiden 
kestävyysvaikutukseen. Tämä tapahtuu toteuttamalla aktiivista omistajuutta 
kohderahastoissa suhteessa merkittäviin kestävyyttä koskeviin seikkoihin.  

 
Tuotteessa ei käytetä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 
saavuttamisen vertailuarvoa. 

 

 Mitä kestävyysindikaattoreita käytetään tämän rahoitustuotteen 
edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia koskevien 
saavutusten mittaamiseksi? 

 

““Kestävät sijoitukset” mitataan sijoitusten määrällä sijoituskohteisiin, jotka täyttävät 
kestävien sijoitusten kriteerit. 

Poissulkemisia, jotka liittyvät ”yhteiskunnalle haitalliseen toimintaan ja 
käyttäytymiseen”, ”epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan” ja/tai ”toimintaan, 
jolla on merkittäviä kielteisiä ilmastovaikutuksia”, mitataan sen mukaan, kuinka monta 
liikkeeseenlaskijaa suljetaan pois kyseisillä perusteilla, sekä salkusta pois suljettujen 
liikkeeseenlaskijoiden määrällä. 

 

Sustainability 
indicators measure 
how the 
environmental or 
social characteristics 
promoted by the 
financial product are 
attained.  

Kestävyysindikaattorit 
mittaavat sitä, kuinka 
hyvin rahoitustuotteen 
edistämät ympäristöön 
ja yhteiskuntaan 
liittyvät ominaisuudet 
voivat toteutua 
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Mitkä ovat rahoitustuotteen osittain suunnittelemien kestävien sijoitusten 
tavoitteet ja miten kestävä sijoittaminen edistää näitä tavoitteita? 

Tuote  sijoittaa osittain kestäviin sijoituksiin. Kestävillä sijoituksilla voidaan edistää joko 
ympäristön kannalta kestävää sijoitustavoitetta tai yhteiskunnallisesti kestävää 
sijoitustavoitetta edellyttäen, että nämä tavoitteet ovat YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisia. 

 

Erityisesti tuotteen ympäristöä säästävillä sijoituksilla voidaan edistää seuraavia 
tavoitteita: Kestävän kehityksen tavoite (SDG) 6 – puhdas vesi ja sanitaatio, SDG 7 – 
kohtuuhintainen ja puhdas energia, SDG 9 – teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri, 
SDG 11 – kestävät kaupungit ja yhteisöt, SDG 12 – vastuullinen kulutus ja tuotanto, 
SDG 13 – toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, SDG 14 – veden alainen elämä, SDG 
15 – elämä maan päällä ja/tai SDG 17 – tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät 
kumppanuudet. Tämän sijoitusstrategian puitteissa Tuote voi edistää kaikkia EU:n 
taksonomia-asetuksen mukaisia ympäristötavoitteita, jotka koskevat: 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, veden ja 
merivarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, saastumisen 
ehkäiseminen ja valvonta sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu 
ja ennallistaminen. 

 

Tuotteen yhteiskunnallisesti kestävillä sijoituksilla voidaan edistää seuraavia 
tavoitteita: Kestävän kehityksen tavoite (SDG) 1 – ei köyhyyttä, SDG 2 – nälän 
poistaminen, SDG 3 – hyvä terveys ja hyvinvointi, SDG 4 – Laatukoulutus, SDG 5 – 
sukupuolten tasa-arvo, SDG 8 – ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, SDG 10 – 
eriarvoisuuden vähentäminen, SDG 16 – rauha, oikeus ja vahvat instituutiot ja/tai SDG 
17 – kumppanuus tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Koska Tuote sijoittaa kohde-etuutena olevien rahastojen kautta, kestävien sijoitusten 
erityiset ympäristötavoitteet ja/tai yhteiskunnalliset tavoitteet sekä niiden vaikutus 

määritellään ja niitä hallinnoidaan kyseisten rahastojen kautta. Tältä osin Tuote voi 
esimerkiksi sijoittaa rahastoihin, joissa keskitytään siirtymätoimintoihin ja rahastoihin 
ja joissa kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen aihekohtainen tai laaja-alainen 

painopiste on kestävän kehityksen mukaisissa sijoituksissa. 

 

Miten rahoitustuotteen osittain tekemät kestävät sijoitukset eivät aiheuta 

merkittävää haittaa ympäristön tai yhteiskunnan kestävän kehityksen 

tavoitteille? 

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. 

 

 

 

Tärkeimmät 

haitalliset 

kestävyysvaiku-

tukset 

tarkoittavat 
merkittävimpiä 
kielteisiä 
vaikutuksia, joita 
sijoituspäätöksill
ä on ympäristön, 
yhteiskunnan ja 
työntekijöiden 
olosuhteisiin, 
ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen 
sekä korruption 
ja lahjonnan 
torjuntaan 
liittyviin 
kestävyystekijöihi
n. 
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Miten on otettu huomioon indikaattorit, jotka koskevat haitallisia 

vaikutuksia kestävyystekijöihin? 

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. 

 

Miten kestävät sijoitukset sovitetaan yhteen monikansallisia yrityksiä 
koskevien OECD:n suuntaviivojen ja yrityksiä ja ihmisoikeuksia 
koskevien YK:n pääperiaatteiden kanssa 

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 
kestävyysperiatteita. 

 

 

 

 

 

Ottaako tämä Tuote huomioon tärkeimmät haitalliset kestävyysvaikutukset?   

☒ Kyllä, Tuote tarkastelee tärkeimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin 

rajoittamalla tällaisiin ulkoisvaikutuksiin l i ittyviä vastuita hyödyntämällä 
poissulkemista ja kelpoisuus- sekä yhdenmukaisuusvaatimuksia kestäville 

sijoituksille, joita Tuote aikoo osittain tehdä, koskien myös kohde-etuutena olevia 

EU:n taksonomiassa on määritelty ”ei merkittävää haittaa” -periaate, jonka mukaan 
taksonomiavaatimusten mukaiset sijoitukset eivät saisi merkittävästi haitata EU:n 
taksonomian tavoitteita ja niihin liittyviä erityisiä EU:n kriteerejä. 
 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahoitustuotteen 
kohde-etuutena oleviin rahastoihin, joissa otetaan huomioon EU:n kriteerit 
ympäristön kannalta kestävää taloudellista toimintaa varten. Tämän 
rahoitustuotteen lopuissa kohde-etuutena olevissa rahastoissa ei oteta huomioon 
EU:n kriteereitä ympäristön kannalta kestävään taloudelliseen toimitaan. 
 
Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi mitään 
ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta. 

Tärkeimmät 

haitalliset 

kestävyysvai-

kutukset 

tarkoittavat 
merkittävimpiä 
kielteisiä 
vaikutuksia, 
joita 
sijoituspäätök-
sillä on 
ympäristön, 

yhteiskunnan ja 
työntekijöiden 
olosuhteisiin, 
ihmisoikeuksie
n 
kunnioittamise
en sekä 
korruption ja 
lahjonnan 
torjuntaan 
liittyviin 
kestävyystekijöi
hin. 
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rahastoja. Arvopaperisalkun li ikkeeseenlaskijoiden tunnistetut pääasialliset 
haitalliset vaikutukset asetetaan etusijalle ja niitä hallitaan toteuttamalla 

aktiivista omistajuutta tuotteessa ja kohde-etuutena olevissa rahastoissa. 

Haitallisten ilmastovaikutusten poissulkemisen osalta Tuote vähentää sijoituksia 
l i ikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintaan, jolla on merkittäviä kielteisiä 

i lmastovaikutuksia. Tehostetut kestävyysnormit ottavat huomioon myös muut 
kestävyystekijät keskittymällä sekä sijoitusten mahdollisesti yhteiskuntaan että 

ympäristötekijöihin kohdistuviin haitallisiin vaikutuksiin. Tässä arvioinnissa 
huomioon otetut l iikkeeseenlaskijat eivät voi osallistua toimintaan tai toimintaan, 

joka on haitallista yhteiskunnalle. 

Kestävän kehityksen mukaisten sijoitusten osalta Tuote keskittyy kohde-etuutena 
olevien rahastojen kautta entistä enemmän keskeisten kestävyystekijöihin 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten rajoittamiseen, koska nämä näkökohdat ovat 

osa kestävän sijoittamisen kriteerejä, joiden mukaan sijoitukset eivät saa 
aiheuttaa merkittävää haittaa millekään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle 

tavoitteelle. 

Tärkeimmät haitalliset vaikutukset ovat vuodesta 2023 alkaen tuotteen 
vuosiraportissa. 

______  

 

☐ Ei  

 

 

 

 

 

 

Mitä sijoitusstrategiaa tässä rahoitustuotteessa noudatetaan? 

 

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 kyseinen 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 

Sijoitusstrategiat 
ohjaavat 
sijoituspäätöksiä 
esimerkiksi 
sijoitustavoitteen ja 
riskinsiedon kaltaisten 
tekijöiden perusteella  
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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. 

 Mitkä ovat sijoitusstrategian sitovat elementit, joiden 
perusteella valitaan kunkin tämän rahoitustuotteen edistämän 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden 
edellyttämät sijoituskohteet? 

 

 Tuote sitoutuu sijoittamaan vähintään 75% kohderahastoihin, jotka ottavat huomioon 
seuraavat sitovat elementit: 

 Kestävät sijoitukset Tuote sitoutuu sijoittamaan vähintään 5% kestäviin 
sijoituksiin. 

Tuotteesta suljetaan pois yritykset ja liikkeeseenlaskijat, joilla on “haitallisia 
yhteiskunnallisia vaikutuksia”, jotka osallistuvat “epäeettiseen ja kiistanalaiseen 
toimintaan” ja jotka tuottavat ”huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia”. Mikäli 
yritys pystyy esittämään dokumentoidun ja riittävän siirtymäsuunnitelman, 
voidaan yhtiö vapauttaa poissulkemisesta.  

 

Tuotteen sijoittajiin kohdistuvat varainhoidolliset velvoitteet  voivat 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, myös alhaisen markkinalikviditeetin ympäristössä 
, estää Tuotetta luopumasta poissuljetusta liikkeeseenlaskijasta. Kaikista 
tällaisista tuotteen poissuljetuista omistusosuuksista ilmoitetaan tuotteen 
määräaikaisraportoinnissa ja julkisesti saatavilla olevista 
poissulkemisluetteloissa. 

”Yritysten kestävyyteen liittyvän toiminnan hallinta  Tuote sitoutuu 
kohderahastojen kautta käymään yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden kanssa 
vuoropuhelua merkittävistä kestävyyttä koskevista aiheista Danske Bankin 
äänestysohjeiden mukaisesti. 

  Mikä on minimivähennystavoite, johon Tuote on sitoutunut rajatessaan 
sijoituskohteiden joukkoa ennen sijoitustrategian toteuttamista? 

 

Tuote käyttää sijoitusrajoituksia kohderahastojen kautta, ja rajausten suhteellinen 
määrä vaihtelee markkina-arvon vaihtelujen ja muiden tekijöiden mukaan. Tuote ei ole 
sitoutunut sijoituskohteiden minimivähennystavoitteisiin.   

  

 

Hyvään 

hallintotapaan 
kuuluvat vakaa 
johtamisrakenne, 
hyvät suhteet 
työntekijöihin, 
työntekijöille 
maksettava 
asianmukainen 
korvaus sekä 
verotussäädösten 
noudattaminen. 
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 Mikä on sijoituskohteena olevien yritysten hyvän hallintotavan 
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. 

 

Mistä sijoituksista Tuote on suunniteltu koostuvan? 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

#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.  

Kategoria #1 Noudattavat E/S ominaisuuksia sisältää 

 Alakategoria #1A Kestävät kattaa kestävät sijoitukset, joilla on 
ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvä tavoite. 

 Alakategoria #1B Muut E/S ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka ovat 
linjassa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa, 

mutta eivät ole kestäviä sijoituksia. 

Omaisuuslajijakau
ma  kuvaa 
sijoitusten määrää 
eri 
omaisuuslajeissa. 

Taksonomian 
mukaiseen luokitteluun 
liittyvät toimet on 
ilmaistu osuutena: 
 Liikevaihto 

kuvastaa 

yhtiöiden 
vihreästä 

liiketoiminnasta 

saatavien 
tuottojen osuutta 

 Investointimenot  

(CapEx) joista käy 
ilmi 

sijoituskohtena 

olevien yritysten 
tekemät vihreät 

investoinnit, 

esimerkiksi 
siirtyminen 

vihreään 

talouteen 

 Operatiiviset 

menot  (OpEx) 

jotka heijastavat 
sijoituskohteena 

olevien yritysten 

vihreää toimintaa 

Sijoitukset

100%

#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
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Miten johdannaisten käyttäminen rahoitustuotteessa auttaa ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksia edistämisessä ? 

Tuote ei käytä johdannaisia edistääkseen ympäristöön tai yhteiskuntaan li ittyviä 
ominaisuuksia. 

 

 

Mikä on ympäristötavoitteellisten EU:n taksonomia-asetuksen mukaisten 

sijoitusten vähimmäisosuus? 

Tuote ei sitoudu sijoittamaan EU:n taksonomia-asetuksen mukaisiin kestäviin 
sijoituskohteisiin. Näin ollen EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta 
kestäväksi luokiteltujen taloudellisten toimien vähimmäisosuus on 0 %. 

Todellinen ja viimeisin raportuitu taksonomian mukaisten sijoitusten osuus, jos sellainen on, 
raportoidaan Tuotteen määräaikaisraportilla. 

 

 

 

Mikä on vähimmäisosuus siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin 
toimintoihin tehtäviin sijoituksiin? 

 

Koska tuotteella ei ole vähimmäissitoumusta taksonomian mukaisiin sijoituksiin, 
tuotteella ei ole myöskään vähimmäisosuutta siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin 
toimintoihin tehtäville sijoituksille.  

 

 

Alla olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n taksonomian mukaisten 
sijoitusten määrä. Koska ei ole asianmukaista menetelmää määrittää 
valtionobligaatioiden taksonomian mukaisuutta 1, ensimmäisessä kaaviossa 
esitetään taksonomian mukaisuus suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen 
sijoituksiin, valtionlainat mukaan luettuina, toisessa kaaviossa esitetään 
taksonomian mukaisuus ainoastaan muiden rahoitustuotteiden sijoitusten osalta, 
poislukien valtionlainat. 

  

1. ”Valtionlainat” sisältävät kaikki valtioliitännäiset vastuut 

100%

1. Taksonomian mukaiset sijoitukset 
sisältäen valtionlainat1

Taksonomian
mukaiset sijoitukset

Muut sijoitukset
100%

2. Taksonomian mukaiset sijoitukset 
poissulkien valtionlainat1

Taksonomian
mukaiset sijoitukset

Muut sijoitukset

 

    Ovat kestäviä 
sijoituksia, joilla on 
ympäristötavoite, 
jossa ei oteta 
huomioon ympäristön 
kannalta kestävän 
taloudellisen 
toiminnan kriteerejä 
EU:n taksonomian 
puitteissa. 

  
 
Mahdollistavat 
toimet mahdollistavat 
suoraan sen, että 
muut toimet edistävät 
merkittävästi 
ympäristötavoitetta. 

Siirtymätoimet ovat 
toimia, joille ei ole 
vielä saatavilla 
vähähiilisiä 
vaihtoehtoja, ja niiden 
kasvihuonekaasupääs
tötasot vastaavat 
muun muassa 
parasta mahdollista 
suorituskykyä. 
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Mikä on vähimmäisosuus sijoituksissa, joilla on ympäristötavoite, joka ei 
ole EU:n taksonomian mukainen? 
 

Tuote sijoittaa kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristöön liittyvä tavoite, mutta jotka eivät 
ole EU:n taksonomian mukaisia. Tuote ei kuitenkaan sitoudu vähimmäisosuuteen näissä 
sijoituksissa, koska kestävät sijoitukset joita Tuote osittain tavoittelee eivät ole 
sidoksissa tiettyihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 
 
Todellinen ja tämän hetkinen kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite, 
mutta jotka eivät ole linjassa EU:n taksonomian kanssa, raportoidaan Tuotteen 
kausiraportilla. 
 
 
Syy siihen, miksi Tuote sijoittaa kestäviin sijoituskohteisiin, joiden ympäristötavoite ei ole 
EU:n luokitusjärjestelmän mukainen, on sellaisten yritystietojen ja julkistusten vähäinen 
saatavuus, joiden avulla Tuote voisi määrittää luokitusjärjestelmän mukaisuuden. 
 

 

 

 

Mikä on vähimmäisosuus yhteiskunnallisesti kestäviin sijoituksiin? 

Kestävät sijoitukset, jotka Tuote aikoo osittain tehdä sijoitusstrategian mukaisesti, eivät 
liity tiettyihin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviin kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
eikä ympäristön kannalta kestäville sijoituksille ole vähimmäisosuutta. 
 
Todellinen ja tämän hetkinen kestävien sijoitusten osuus, joilla on sosiaalinen tavoite 
raportoidaan Tuotteen määräaikaisraportilla. 

 

 

          Mitä sijoituksia on kategorisoitu luokan“#2 Muut” alle, mikä on niiden 
tarkoitus ja liittyykö niihin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä rajauksia? 
 
Sijoituskohteet, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia 
ovat listattuna Muut-kategorian alle. Näitä sijoituksia voivat olla esimeksi käteinen, 
johdannaiset sekä muut hajautustarkoitukseen hyödynnetyt sijoitukset. 

 
”Muita” sijoituksia voivat myös olla sijoituskohteet, joista ei ole käytetävissä ESG-tietoja, 
jotta voitaisi päätellä edistääkö sijoituskohde Tuotteen ympäristöön ja yhteiskuntaan 
liittyviä ominaisuuksia. 

 
Poissulkemisen myötä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvillä vähimmäissuojatoimilla 
saadaan kiinni muut sijoitustarkoituksia varten tehdyt sijoitukset, mikäli tietoja on 
helposti saatavilla. 

 

 

 

 

 

Onko käytössä jokin tietty indeksi, jonka perusteella määritellään, 
toteutuvatko Tuotteen tavoittelemat ympäristöön tai 
yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet? 

Tuotteessa ei käytetä mitään vertailuarvoa, jonka perusteella määritellään, toteuttaako 
Tuote ne ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, joita se edistää. 
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Miten vertailuindeksi sovitetaan jatkuvasti yhteen rahoitustuotteen 
kaikkien ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien kanssa? 

Kysymys liittyy tuotteisiin, jotka käyttävät vertailuindeksiä sen määrittämiseksi, onko Tuote 
yhdenmukainen sen ympäristöllisten ja/tai yhteiskunnallisten perusominaisuuksien kanssa.  

 

 

 

Miten sijoitusstrategia on jatkuvasti sovitetetaan vertailuindeksin 
menetelmään? 

Kysymys liittyy tuotteisiin, jotka käyttävät vertailuindeksiä sen määrittämiseksi, onko Tuote 
yhdenmukainen sen ympäristöllisten ja/tai yhteiskunnallisten perusominaisuuksien kanssa. 
Koska Tuote ei sovella vertailuindeksiä tällaisiin tarkoituksiin, kysymystä ei käsitellä enempää. 

 

 

Miten määritelty indeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä? 

Kysymys liittyy tuotteisiin, jotka käyttävät vertailuindeksiä sen määrittämiseksi, onko Tuote 
yhdenmukainen sen ympäristöllisten ja/tai yhteiskunnallisten perusominaisuuksien kanssa. 
Koska Tuote ei sovella vertailuindeksiä tällaisiin tarkoituksiin, kysymystä ei käsitellä enempää.  

 

 

 

Mistä voidaan löytää nimetyn indeksin laskennassa käytetty menetelmä? 

 

Kysymys liittyy tuotteisiin, jotka soveltavat vertailuarvoa sen määrittämiseksi, onko Tuote 
yhdenmukainen sen ympäristöllisten ja/tai sosiaalisten perusominaisuuksien kanssa. Koska 
Tuote ei sovella vertailuarvoa tällaisiin tarkoituksiin, kysymystä ei käsitellä enempää. 

 

 

Mistä löydän lisätietoja sijoitusstrategiasta? 

 

Lisätietoja sijoitusstrategiasta on osoitteessa danskebank.fi 

http://danskeinvest.dk/

