
   

Sparekassen Danmarks erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer 

Sparekassen Danmark ønsker grundlæggende at være en ansvarlig virksomhed, og sammen med vores 
samarbejdspartnere arbejder vi for reduktion af negative bæredygtighedsvirkninger. 

Med udgangspunkt i vores ”politik for integration af bæredygtighedsrisici” forebygger vi negative 
bæredygtighedsvirkninger ved at stille krav til vores samarbejdspartnere som for eksempel 
kapitalforvaltere og investeringsforeninger. 

For investeringer, som bekræfter brud på en eller flere internationale normer, jf. nedenfor, kræver 
sparekassen, at vores samarbejdspartnere enten indleder dialog med henblik på at få selskabet til at tage 
ansvar eller ekskluderer selskabet fra investeringsuniverset. 

 

• FN’s Global Compact 
10 principper omkring miljø, antikorruption, arbejdstagerrettigheder og børnearbejde, 
menneskerettigheder mv.  
 

• FN’s Menneskerettighedserklæring  
F.eks. forbud mod tvangsarbejde og diskrimination, ret til retfærdig rettergang, ret til ytringsfrihed 
mv. 
 

• OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber  
Herunder hvordan selskaber minimerer negativ indvirkning fra deres aktiviteter samt at få 
selskaber til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang. 
 

• ILO arbejdsmarkedskonventioner om værdige forhold for arbejdstagere 
Herunder konventioner vedr. udryddelse af børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde samt 
retten til faglig organisering. 
 

Sparekassen Danmark har desuden et generelt forbud mod investering i virksomheder, der agerer indenfor 
våbenindustrien. Dette forbud gælder både i forhold til sparekassens egenbeholdning, og når kunderne 
investerer ved fuldmagt. 

Sparekassen Danmark distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores 
investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på 
investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i 
vores ”politik for integration af bæredygtighedsrisici.” Det betyder, at Sparekassen Danmark i praksis 
lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til 
grund, når vi yder kunden investeringsrådgivning, eller når kunden vælger at investere i puljer gennem 
Lokal Puljeinvest.  

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici,” udvælges vores 
samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, for eksempel investeringsforeninger, 
blandt mange kriterier, også ud fra et kriterie om at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og 
med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er blandt andet, at samarbejdspartneren via aktivt 



   

ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i. Dette sker 
blandt andet ved, at vi stiller krav om overholdelse af FN’s principper for ansvarlig investering – UNPRI. 

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af 
adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og 
rapportering. 

I Sparekassen Danmark vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. 
I flere af Sparekassen Danmarks investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes 
CO2-udledning. Sparekassen Danmark ønsker dog, hvor det er muligt, at overvåge alle ESG-faktorerne hos 
selskaberne, fordi faktorerne enkeltvist eller samlet kan have negative bæredygtighedsvirkninger. 
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