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 Redegørelse for Samfundsansvar 

Denne rapport er Værdipapirfonden Lokalinvests lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og 
beskriver fondens arbejde i forbindelse med investeringspolitikken og de forpligtelser, som forenin-
gen i denne forbindelse har påtaget sig over for medlemmerne. Rapporten opfylder rapporterings-
forpligtelserne i henhold til regnskabslovgivningen for UCITS samt de nye disclosure- og taksonomi-
forordninger.  

De udvalgte afdelinger, som rapporten omfatter, er SparKron Invest Moderat KL, SparKron Invest 
Vækst KL, SparKron Invest Offensiv KL, SparKron Invest Stabil KL og SparKron Invest Maksimum KL.  

Fonden ønsker at tage medansvar og bidrage til den bæredygtige udvikling. Derfor praktiseres en 
ansvarlig investeringsstrategi, hvor der er fokus på at investere ansvarligt gennem integration af 
bæredygtighed, idet der kigges på miljøpåvirkning, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold (ESG) 
i de selskaber, som afdelingerne investerer i.  

For at sikre dette har afdelingerne en investeringspolitik. Afdelingerne har tilsluttet sig Sparekassen 
Kronjyllands politik for ansvarlige investeringer. Politikken beskriver, hvordan afdelingerne arbejder 
med at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen og investeringsrådgivnin-
gen, samt hvordan fonden sikrer, at dens samarbejdspartnere opfylder de kriterier, der er 
beskrevet i politikken. Politikken er offentliggjort på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside: 
https://www.sparkron.dk/investering/raadgivning/ansvarlige-investeringer. Liste over 
ekskluderede selskaber som følge af politikken kan findes her: https://www.sparkron.dk/
investering/produkter/sparkron-invest  

Implementeringen af EU’s Disclosure-forordning 
I marts 2021 trådte en ny EU-lov i kraft om bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som omfatter 
den såkaldte Disclosure-forordning (SFDR). Disclosureforordningen er et sæt regler for, hvordan de 
enkelte afdelinger skal oplyse om bæredygtighed – både på overordnet virksomhedsniveau og på 
produktniveau. Formålet med reglerne er at give investorerne bedre bæredygtighedsrelaterede 
oplysninger. Ved årsskiftet til 2022 trådte EU-taksonomien ligeledes i kraft. EU-taksonomien 
definerer aktiviteter, der kan betegnes som bæredygtige ud fra EU’s tekniske screeningkriterier. 
Dette skal bruges til match med investors bæredygtighedspræferencer, der nu udgør et tillæg til 
investors vurdering af risikopræferencer. 

Investeringerne sker på tværs af flere forskellige aktivklasser og markeder. Omfanget af 
aktiviteter, der er omfattet af taksonomiens definitioner (taksonomi eligible) er forskellig fra 
marked til marked. Det er opgjort, at der på tværs af markederne er investeringsmuligheder, der 
kan være omfattet af taksonomiens eksisterende definitioner (taksonomi eligible) på 28,4%. Det 
vurderes samtidig, at andelen af foreningernes samlede investeringer, der ved årsskiftet var i 
overensstemmelse med taksonomiens definitioner (taksonomi aligned) er 3,3%. 

EU-taksonomien er langt fra færdigudviklet endnu. De tekniske definitioner mangler fortsat afkla-
ring, og der er endnu kun begrænset rapportering ud fra de tekniske kriterier, der er kendt. 
Foreningernes rådgivere har en præference for rapporterede data, men da denne endnu kun er 
tilgængelig i begrænset omfang, så anvendes også vurderinger fra den primære leverandør af ESG-
data, MSCI ESG-research. Der har gennem flere år været dialog med udstedere af realkredit, og 
disse rapporterer nu ikke bare CO2-data men også omfanget af finansierede boliger med 
energimærke A, og derfor 

https://www.sparkron.dk/investering/ansvarlige-investeringer
https://www.sparkron.dk/investering/ansvarlige-investeringer
https://www.sparkron.dk/investering/produkter/sparkron-invest
https://www.sparkron.dk/investering/raadgivning/ansvarlige-investeringer
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er det nu muligt ud fra de tekniske screeningkriterier at beregne i hvilket omfang investeringerne er 
i overensstemmelse med taksonomien. Da dette giver et mere retvisende og komplet billede af om-
fanget af overensstemmelse med taksonomien, så er dette anvendt for så vidt angår vurderingen af 
realkreditudstedelse i investeringsporteføljen. Derudover føres due diligence med disse data lige-
som med de øvrige ESG-data. 

Tabel 1 viser hvor stor andel af aktiverne under forvaltning (AuM) der er klassificeret som bæredyg-
tige og er aligned med EU-taksonomien.  

 Stabil Moderat Vækst Offensiv Maksimum 

Bærdygtigheds-% 41,3% 37,5% 38,5% 41,1% 29,2% 

Taxonomy alignment 3,8% 3,3% 3,2% 3,4% 2,4% 

Tabel 1: Bæredygtighedsprocent og taxonomy alignment. Alle data er regnet af Nykredit 

Kilde: Nykredit 

Fondens forvalter har i årets løb arbejdet med implementering af disclosureforordningen. De un-
derliggende fonde er primært artikel 8 fonde. Dog er to fonde, Wealth Invest og Nordea Alpha 15 
artikel 6 fonde, men disse ekskluderer kontroversielle våben og engager med selskaber, der måtte 
bryde Global Compacts principper, og lever dermed op til produktets karakteristika. 

 

Bæredygtighedsrisici  
Risiko er et væsentligt element i forhold til Sparekassens investeringsbeslutninger. Der kan for ek-
sempel være tale om finansielle risici som markeds- , rente- og -likviditetsrisiko men også bæredyg-
tighedsrisiko. Bæredygtighedsrisiko er risikoen for at en virksomheds værdi, indtjening og afkast 
påvirkes negativt af en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed. 
Bæredygtighedsrisici kan inddeles i fire grupper. Den første gruppe er fysiske risici, der relaterer sig 
til klimaforandringer, som samlet set kan påvirke en virksomheds værdi negativt. Det kunne eksem-
pelvis være ekstreme vejrhændelser, herunder hedebølger, oversvømmelser, skovbrande eller 
storme. Der kan også være tale om vedvarende skift i klimaet, så som ændringer i nedbør, øget 
vandstand og stigende gennemsnitstemperaturer, hvor konsekvensen kan være tab af økosystemer, 
ørkendannelse eller vandmangel. De fysiske risici kan også være miljøhændelser, som for eksempel 
olie- eller kemikalieudslip til jord, vand eller luft. Den anden gruppe er risici, der relaterer sig til 
transitionsrisici, som de berørte selskaber står overfor som følge af klimaforandringerne. Det kan 
f.eks. være behovet for udvikling af nye forretningsmodeller, som følge af udviklingen i politiske 
mærkesager og heraf ny regulering, afgifter samt teknologiskift og forbrugeradfærd. Den tredje 
gruppe er risici, der er forbundet til sociale faktorer f.eks. overtrædelse af menneskerettigheder, 
dårlige arbejdsvilkår, børnearbejde, sundheds-spørgsmål, ulighed og diskrimination. Den fjerde 
gruppe er risici knyttet til ledelsesrelaterede faktorer, der relaterer sig til eksponeringer mod aktivi-
teter, som potentielt påvirkes negativt af personale- eller ledelsesmæssige forhold, f.eks. korrup-
tion, bestikkelse, interessekonflikter eller skatteforhold. 
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Aktivt ejerskab 
Værdipapirfonden forventer, at de underliggende forvaltere er aktive ejere og inkorporerer ESG-
forhold i det aktive ejerskab. Aktivt ejerskab inkluderer afgivning af stemmer på generalforsamlin-
ger, men også et løbende engagement med selskaber, der udgør en bæredygtighedsrisiko. Neden-
stående tabel 2 er en oversigt over, om forvalterne har stemt på generalforsamlingerne for selska-
berne i de respektive fonde. Som en indikation på om forvalterne integrerer ESG i det aktive ejerskab 
anvender Værdipapirfonden andelen af forslag, hvor forvalteren har stemt imod bestyrelsen. Sam-
let set vurderer ledelsen, på baggrund af informationer fra afdelingernes forvalter, Sparekassen 
Kronjylland, at forvalterne af de underliggende fonde lever op til deres forpligtigelser som aktive 
ejere. 
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UN GC Violation Andel af møder 

Andel stemmer 

imod bestyrelse 

BI Boligejendomme A/S* N/A 100% 0% 

BI Erhvervsejendomme A/S* N/A 100% 0% 

Nordea Alpha 15 0 98% 17% 

Bankinvest Danske Aktier KL W 0 100% 4% 

Sparinvest INDEX Globale Akt Min Ris KL 0 65% 18% 

Sparinvest INDEX DJSI 0 97% 14% 

Sparinvest INDEX Emerging Market KL 0 75% 12% 

I SHARES MSCI WORDLD ESG SORND 0 96% 5% 

I SHARES MSCI EM IMI ESG SORN 0 97% 12% 

I SHARES MSCI USA ESG SOREEND 0 100% 4% 

I SHARES MSCI EMU ESG SOREEND 0 100% 9% 

Sparinvest INDEX OMX C25 KL 0 33% 3% 

Nykredit Engros Glob akt ESG 0 44% 14% 

Bankinvest Globale aktier bæredygtig udvikling KL 0 99% 8% 

* Enkelt aktie: her har Sparekassen selv stemt på de respektive generalforsamlinger 

Tabel 2: Oversigt over fondenes udøvelse af stemmerettigheder på deres selskabers generalforsamlinger 

Normbaseret screening 
Den normbaserede screening af selskaber skal identificere brud på FN’s Global Compact-principper 
om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. For sel-
skaber, som har et bekræftet brud på én eller flere internationale normer, indleder vi en dialog med 
forvalteren bag den fond, hvor der er identificeret et brud. Ledelsen forventer at Værdipapirfondens 
samarbejdspartnere  anvender deres ejerskab aktivt til at påvirke virksomhederne i en mere ansvar-
lig retning. Derfor ønsker ledelsen i tilfælde af brud en redegørelse for om forvalter er i dialog med 
selskabet, og forvalterens vurdering af om, der er fremgang i dialogen.  

Værdipapirfondens forvalter anvender MSCIs vurdering af, om der har været et brud på FNs Global 
Compact, og i løbet af 2022 har følgende fonde haft identificerede brud, hvor fondens forvalter har 
haft en dialog med pågældende forvalter af den underliggende fond: 
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Navn I angivne fonde Opfølgning 

Engergy transfer Ip BI-VIRKSOM HY-W UN GC compliant 

Engergy transfer Ip BI-VIRKSOM HY-W UN GC compliant 

Shell plc Sparinvest Value Aktier UN GC compliant 

Bayer us finance ii llc Sparinvest Virksomhedsobligationer UN GC compliant 

Shell international fin Sparinvest Virksomhedsobligationer UN GC compliant 

Shell international fin Sparinvest Virksomhedsobligationer UN GC compliant 

Bayer ag Sparinvest Virksomhedsobligationer UN GC compliant 

Bayer AG Nordea Alpha 15 UN GC compliant 

Severstal PAO ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN UN GC compliant 

Harmony Gold Mining Co Ltd ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN UN GC compliant 

Barrick gold corp Sparinvest INDEX Globale Aktier 

Sparinvest INDEX DJSI 

Dialog afsluttet, følges 

Indonesia asahan alumini Sparinvest Nye Obligationsmarkeder UN GC compliant 

Indonesia asahan alumini Sparinvest Nye Obligationsmarkeder UN GC compliant 

Grupo mexico sab de cv-ser b Sparinvest INDEX Emerging Markets UN GC compliant 

Petrobras – petroleo bras Sparinvest INDEX Emerging Markets UN GC compliant 

Zijin mining group co ltd-a Sparinvest INDEX Emerging Markets UN GC compliant 

Southern copper corp Sparinvest INDEX Emerging Markets UN GC compliant 

 

Tabel 3: Sammenfald mellem vores normbaseret screening og vores investeringer. 

I de fleste af tilfældene ovenfor har MSCI i løbet af året vurderet årsagerne bag deres oprindelige 
vurdering. Dette har ført til at 82% af tilfældene er blevet løst ved dialog eller på anden vis. De 
resterende to selskaber er, Barrick Gold og Zijin som sammen opererer en mine i Papua New Guinea. 
Gennem dialog har investorerne været med til at påvirke selskaberne, så det har indført en række 
foranstaltninger for at adressere, overvåge og sikre vigtige menneskerettighedsprincipper i forbin-
delse med driften af minen. Ledelsen vurderer dette som særdeles positivt, og beholder investerin-
ger i selskabet. 

Aktivitetsbaseret screening  
SparKron Invest benytter med bistand fra forvalteren og dennes rådgiver, MSCI, en aktivitetsbaseret 
screening og udarbejder på den baggrund en liste over ekskluderede selskaber.  

Eksklusionslisten er offentliggjort på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside: https://www.spar-
kron.dk/-/media/sparekassenkronjylland/pdf-filer/faktaark/ekskluderede_selskaber.pdf  

https://www.sparkron.dk/-/media/sparekassenkronjylland/pdf-filer/faktaark/ekskluderede_selskaber.pdf
https://www.sparkron.dk/-/media/sparekassenkronjylland/pdf-filer/faktaark/ekskluderede_selskaber.pdf
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I løbet af 2022 er der ikke fundet nogen sammenfald mellem beholdningen i fondene og eksklusi-
onslisten ved nogen af de kvartalsvise screeninger. 

Investering Danmarks brancheanbefaling vedrørende minimums-
håndtering af bæredygtighed  
Anbefalingen om minimumshåndtering berører offentliggørelse af investeringspolitik og detaljer 
om, hvad denne kan indeholde, herunder integrering af bæredygtighedsanalyser, screening for brud 
på internationale normer til aktivt ejerskab og stemmeafgivelse. Fonden ønsker at følge denne an-
befaling og offentliggør i den forbindelse sin politik, eksklusionsliste og tiltag. Fonden offentliggør 
dog ikke sit klimaaftryk, og dette skyldes, at datadækningen i fonden ikke lever op til den minimums-
andel, som Investering Danmark anbefaler.  

Anbefalingerne kan hentes på https://finansdanmark.dk/. 

https://finansdanmark.dk/

