
 

SFDR-LIITE 

 

Danske Varainhoito-strategiat 

 
 

  

   

 
 

 
Mitä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tämä rahoitustuote 

tukee? 

 
 

 
Sijoittamalla kohderahastoihin Danske Varainhoito -strategia (”Tuote”) edistää ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seuraavin tavoin:  

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

• ovat mukana toiminnassa, jolla on haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia   

• ovat mukana toiminnassa, jolla on huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia  

• ovat mukana epäeettisessä tai kiistanalaisessa toiminnassa.  
 

Aktiivinen omistajuus Tuote pyrkii vaikuttamaan siihen, miten yritykset hoitavat kestävyyteen liittyvää 
toimintaansa. Tämä tapahtuu toteuttamalla aktiivista omistajuutta kohderahastoissa suhteessa 
merkittäviin kestävyyttä koskeviin seikkoihin. 

 

Kestävät sijoitukset Tuote sitoutuu sijoittamaan vähintään 5% sijoitusvaroista kestäviin sijoituskohteisiin. 

 
Tämä tuote: 

   

 

 

☒    Edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, 
mutta sillä ei ole kestävää sijoitustavoitetta 

 

☐  Ei sijoita kestäviin sijoituskohteisiin 
 
☒  Sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin 
 
      ☐ EU:n taksonomia-asetuksen mukaiseen toimintaan 
      ☒  Toimintaan, joka ei ole EU:n taksonomia-asetuksen mukaista   
              

 

 ☐    On sijoitustavoitteeltaan kestävä. Kestävä sijoittaminen tarkoittaa 
sijoittamista toimintaan, joka edistää ympäristöön ja/tai 
yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta. Sijoittamisella ei saa olla merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviin 
tavoitteisiin, ja sijoituskohteena olevien yritysten on noudatettava 
hyvää hallintotapaa. 

 

      ☐  EU:n taksonomia-asetuksen mukaiseen toimintaan 

      ☐ Toimintaan, joka ei ole EU:n taksonomia-asetuksen mukaista 
 



 

 
 

Mitä kestävyysindikaattoreita käytetään tämän rahoitustuotteen edistämien ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia koskevien saavutusten mittaamiseksi? 

• ”Haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavan toiminnan 
vähentäminen” mitataan tämän rajoitusten takia tuotteesta 
poissuljettujen liikkeeseenlaskijoiden määrän keskiarvon perusteella. 

• ”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan 
vähentäminen” mitataan tämän rajoitusten takia tuotteesta 
poissuljettujen sijoitusten määrän keskiarvon perusteella. 

• ”Epäeettiseen tai kyseenalaiseen toimintaan osallistumisen vähentäminen” mitataan tämän 
rajoitusten takia tuotteesta poissuljettujen sijoitusten määrän keskiarvon perusteella. 

• ”Kohdeyhtiöiden/-liikkeeseenlaskijoiden kestävyyteen liittyvän toiminnan hallinta” mitataan 

liikkeeseenlaskijoiden kanssa käytyjen keskustelujen määrän keskiarvon, keskustelujen 
aiheiden sekä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä aloitteita koskevien äänestysten 
perusteella. 

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

 

Lisätietoja menetelmistä ja kestävyysindikaattoreista on osoitteessa danskebank.fi  

 

 
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 seuraavasti: 

”Haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavan toiminnan vähentäminen” on 
poissulkemisperuste yrityksille ja liikkeellelaskijoille, jotka  

• ovat osallisina toiminnassa, jolla arvioidaan olevan kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin ja/tai 
joiden arvioidaan merkittävästi haittaavan kestävyystavoitteita  

• osoittavat muuten heikkoja kestävyystoimia 

• eivät täytä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien turvatoimien vähimmäisvaatimuksia. 

Poissulkemisperusteet perustuvat itse kehitettyyn seulontamalliin, jolla suljetaan pois esimerkiksi tietyt 
liikkeeseenlaskijat kielteisten ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten, muiden 
haitallisten ympäristötoimien, laittomien verotuskäytäntöjen tai huonotasoisten työelämän normien takia. 

”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan vähentäminen” otetaan huomioon 
käyttämällä rajoitusluetteloita, jotka sulkevat pois sijoitukset yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka 
ovat tekemisissä lämpöhiilen, öljyhiekan ja turpeenpoltolla tuotetun sähköenergian kanssa kunkin 
rajoituksen tarkempien määrittelyjen mukaisesti.  Yritykset ja liikkeeseenlaskijat voidaan vapauttaa 
tästä poissulkemisperusteesta, jos niillä on uskottava siirtymissuunnitelma. 
 

”Epäeettiseen tai kyseenalaiseen toimintaan osallistumisen vähentäminen” otetaan huomioon 
käyttämällä rajoitusluetteloita, jotka sulkevat sijoituskohteiden joukosta pois yritykset ja 
liikkeeseenlaskijat, jotka ovat tekemisissä tupakkateollisuuden ja/tai kiistanalaisten aseiden kanssa 
kunkin rajoituksen tarkempien määrittelyjen mukaisesti. 

Kestävyysindikaattorit mittaavat 
sitä, kuinka hyvin rahoitustuotteen 
edistämät ympäristöön ja yhteis-
kuntaan liittyvät ominaisuudet voi-
vat toteutua 

Sijoitusstrategiat ohjaavat si-
joituspäätöksiä esimerkiksi si-
joitustavoitteen ja riskinsiedon 
kaltaisten tekijöiden perus-
teella  



”Kestävät sijoitukset” tavoite saavutetaan varmistamalla, että varat sijoitetaan yhtiöihin/yrityksiin, 
joiden toiminta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joita mitataan pääsiassa Danske Bankin 
itse kehittämän mallin avulla, ja että sijoitusten määrä ylittää yhteenlaskettuna Tuotteelle määritetyn 
5% tavoitteen. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai 
yhteiskuntaan liittyville tavoitteille.  
 

Lisätietoja sijoitusrajoituksista on osoitteessa danskebank.fi.   

Tuote soveltaa aktiivisen omistajuuden strategiaa ja sitoutuu varmistamaan, että kohderahastojen 
johtajat käyvät yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden kanssa vuoropuhelua merkittävistä kestävyyttä 
koskevista aiheista. Tähän kuuluu myös ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ehdotuksista 
äänestäminen Danske Bankin aktiivisen omistajuuden käytäntöjen mukaisesti.    
 
Danske Bankin äänestysohjeet ja äänestyksen soveltamisala ovat nähtävissä osoitteessa danskebank.fi 

Mitkä ovat sijoitusstrategian sitovat elementit, joiden perusteella valitaan kunkin tämän rahoitustuotteen 

edistämän ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden edellyttämät sijoituskohteet? 

Tuote sitoutuu sijoittamaan varoista vähintään 5% kestäviin sijoituksiin ja 75% kohderahastoihin, jotka 
ottavat huomioon seuraavat sitovat elementit: 

 ”Haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavan toiminnan vähentäminen”: Tuotteesta suljetaan 
pois yritykset, jotka ovat mukana toiminnassa, jolla on yhteiskunnallisia haittavaikutuksia Danske 
Bankin vastuullisen sijoittamisen ohjeiden mukaisesti.   

 ”Huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia tuottavan toiminnan vähentäminen”: Tuotteesta 
suljetaan pois yritykset ja liikkeeseenlaskijat, jotka ovat mukana t oiminnassa, joka tuottaa 
huomattavia kielteisiä ilmastovaikutuksia Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen ohjeissa 
mainittujen kyseistä rajoitusta koskevien määritelmien ja kynnysarvojen mukaisesti. Tuote 
noudattaa Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen ohjeita, jotka ovat nähtävissä osoitteessa 
danskebank.fi.   

  ”Epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan osallistumisen vähentäminen”: Tuotteesta 
suljetaan pois yritykset ja liikkeeseenlaskijat, jotka ovat tekemisissä tupakkateollisuuden 
tai kiistanalaisten aseiden tai niihin liittyvän toiminnan kanssa Danske Bankin vastuullisen 
sijoittamisen ohjeissa mainittujen kyseistä rajoitusta koskevien määritelmien ja 
kynnysarvojen mukaisesti. Tuote noudattaa Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen 
ohjeita, jotka ovat nähtävissä osoitteessa danskebank.fi. 

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

 

Miten strategian toteuttaminen tapahtuu sijoittamisprosessissa? 

Tuote ottaa huomioon merkitykselliset ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ja noudattaa 
yritysten hyvää hallintotapaa sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään siihen li ittyviä 
kestävyystekijöitä koko sijoitusprosessin ajan, kohderahastojen valinta ja arviointi mukaan lukien. 
Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ja hallintotavat voivat näin ollen vaikuttaa päätökseen 
ostaa tai suurentaa painotusta, pitää osakkeet tai säilyttää painotus samana, myydä tai luopua osakkeista 
tai vähentää niiden painotusta.  

Edistettyjä ominaisuuksia käytetään Tuotteen sijoitustavoitteen rajoissa.  

Sitä, missä määrin tuote edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, valvotaan ja 
siitä raportoidaan Tuotteen kausiraporteissa. 

Yksityiskohtaiset tiedot strategian valvonnasta ja toteuttamisesta ovat nähtävissä osoitteessa 
danskebank.fi.   
 
 
Mikä on minimivähennystavoite, johon tuote on sitoutunut rajatessaan sijoituskohteiden joukkoa ennen 
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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.   
 

 

 

 

 

Mikä on sijoituskohteena olevin 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. 
Yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden hyvä hallintotapa on yksi tärkeimmistä 
parametreista tässä prosessissa. 

Aktiivisen omistajuuden periaatteiden mukaisesti aktiivista omistajuutta harjoitetaan pyrkimällä 
vaikuttamaan yrityksiin aktiivisella vuoropuhelulla kohderahastojen kanssa sekä toimimalla yhteistyössä 
samoin ajattelevien sijoittajien ja muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa. 
 
Äänestystoiminnassa noudatetaan aina pääsääntöisesti Danske Bankin äänestysohjeita, mutta 
sijoitustiimi voi myös tehdä ohjeista poikkeavia päätöksiä yrityskohtaisen analyysin perusteella. 
Äänestystoiminnan on aina oltava sijoittajien etujen mukaista. 

Aktiivisen omistajuuden periaatteet ovat nähtävissä osoitteessa danskebank.fi. 

 

Mistä löydän lisätietoja sijoitusstrategiasta? 

Lisätietoja sijoitusstrategiasta on osoitteessa danskebank.fi 
 

 

Mikä on 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 %. 
 
Periaate olla tuottamatta merkittävää vahinkoa koskee vain sijoituksia, jotka muodostavat rahoitustuotteen 
perustan ja joissa otetaan huomioon EU:n asettamat ympäristön kannalta kestävien taloudellisten 
toimintojen kriteerit.  Tämän rahoitustuotteen muun osan muodostavissa sijoituksissa ei oteta huomion 
EU:n asettamia ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen kriteerejä. 
 

 
 
 

Ottaako tämä tuote huomioon tärkeimmät haitalliset kestävyysvaikutukset? 

Hyvään hallintotapaan kuuluvat 
vakaa johtamisrakenne, hyvät 
suhteet työntekijöihin, työnteki-
jöille maksettava asianmukai-
nen korvaus sekä verotussää-
dösten noudattaminen. 
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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.  
 
 

 

Mistä löydän tuotekohtaisia lisätietoja verkosta?  
 

Lisää tuotekohtaisia tietoja on saatavissa osoitteessa danskebank.fi.  

 

Tärkeimmät haitalliset kestävyysvaiku-

tukset tarkoittavat merkittävimpiä kiel-
teisiä vaikutuksia, joita sijoituspäätök-
sillä on ympäristön, yhteiskunnan ja 
työntekijöiden olosuhteisiin, ihmisoikeuk-
sien kunnioittamiseen sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyviin kestävyys-
tekijöihin. 

Kyllä 

Ei 
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