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1. Indledning 

1.1 Denne politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivningen (herefter ”Politik for 

Bæredygtighedsrisici”) er gældende for Formuepleje A/S i relation til investeringsrådgivning.     

1.2 Politik for Bæredygtighedsrisici er fastlagt på grundlag af reglerne i Disclosureforordningen1. Den har til formål 

at fastlægge Formueplejes principper for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivningen.  

1.3 Formuepleje tager i investeringsrådgivningen højde for bæredygtighedsrisici ved, at vi i Formuepleje kun 

anbefaler og distribuerer foreninger og øvrige produkter, som vi vurderer, er investeret i henhold til Formueplejes 

retningslinjer for, hvad der er ansvarlige investeringer, hvilket nærmere er beskrevet i bl.a. Politik for Ansvarlige 

Investeringer og Politik for Aktivt Ejerskab, som kan findes på Formueplejes hjemmeside under ”Vilkår og 

governance” på www.formuepleje.dk.  

2. Integration af bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivningen  

2.1 Formuepleje rådgiver som udgangspunkt kun om egne investeringsløsninger i form af investeringsforeninger, 

kapitalforeninger og ejendomsforeninger (herefter under betegnelsen ”foreninger”) under forvaltning. Alle 

foreninger overholder Politik for Ansvarlige Investeringer og Politik for Aktivt ejerskab. Formuepleje kan dog 

også rådgive om eksternes investeringsprodukter, og i sådanne situationer vil Formuepleje forholde sig til, om 

disse er i henhold til Formueplejes interne retningslinjer. 

2.2 I Formuepleje integrerer vi bæredygtighedsrisici i vores investeringsrådgivning, hvorved forstås en miljømæssig, 

social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som hvis den opstår, kan have faktisk eller 

potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.  

2.3 I integration af bæredygtighedsrisici i Formueplejes investeringsrådgivning arbejder vi ud fra følgende 

principper:  

2.3.1 Udvælgelsen af eksterne kapitalforvaltere: Formuepleje udvælger eksterne managers ud fra en grundig 

analyse af deres investeringsprocesser, herunder tilgang til bæredygtighed.  

2.3.2 Normbaseret screening af investeringer: Formuepleje foretager en normbaseret screening af foreningernes 

porteføljer, som der ydes rådgivning om. Med normbaseret screening menes screening af, om selskaberne har 

brudt sig mod internationale normer og konventioner om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse 

og bekæmpelse af korruption, jf. Politik for Ansvarlige Investeringer.  

2.3.3 Aktivitetsbaseret screening af investeringer: Formuepleje foretager en aktivitetsbaseret screening af 

selskaberne, hvorefter der foretages en ekskludering af selskaber, som arbejder indenfor bl.a. klyngebomber, 

landminer, kemiske våben, biologiske våben, jf. Politik for Ansvarlige Investering.   

 
1 EU Forordning 2019/2088 af den 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle 
tjenesteydelser.  
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2.3.4 Aktivt ejerskab: Formuepleje går aktivt ind for at tage et samfundsansvar og agere i kunder og investorernes 

interesser, hvorfor Formuepleje udøver sine stemmerettigheder ved deltagelse på selskabernes 

generalforsamlinger, samt indleder dialog med selskaberne for at påvirke miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige forhold, hvor det er relevant.  

2.3.5 Eksterne fonde: Foreninger, som ydes rådgivning om, kan ligeledes være eksterne foreninger (UCITS + AIF), 

hvor det ikke nødvendigvis er muligt at foretage en løbende screening eks. indeksfonde. ESG-risikoen for disse 

investeringer bliver evalueret individuelt, hvilket indgår i en samlet vurdering af porteføljens risiko.  

2.4 Formuepleje har løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesserne 

og et ønske om at bidrage positivt til en mere bæredygtig og miljøvenlig samfundsudvikling. Formuepleje har 

derfor også løbende fokus på at kunne tilbyde sine kunder og investorer investeringsløsninger, som understøtter 

dette, og Formuepleje vil løbende udvikle sine processer med henblik på blandt andet dette.  

3. Håndtering af interessekonflikter 

3.1 Formuepleje vil håndtere eventuelle interessekonflikter, som måtte udspringe af Politik for Bæredygtighedsrisici 

i henhold til Formueplejes Politik for håndtering af interessekonflikter, som kan findes på hjemmesiden, 

www.formuepleje.dk, under ”Vilkår og governance”.  

4. Offentliggørelse & Rapportering 

4.1 Nærværende Politik for Bæredygtighedsrisici er offentligt tilgængelig og kan tilgås på www.formuepleje.dk under 

”Vilkår og governance”.  

5. Godkendelse og gennemgang af politikken 

5.1 Det er direktionen, som godkender politikken før den offentliggøres på hjemmesiden.  

6. Ikrafttrædelse 

6.1 Politik for Bæredygtighedsrisici træder i kraft den 23. december 2021.  
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