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Artikel 8 i Disclosureforordningen 

Værdipapirfonden Frøs ESG ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til 
artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse 
karakteristika inkluderer: 

• Overholdelse af menneskerettigheder 

• Overholdelse af arbejdstagerrettigheder 

• Overholdelse af miljøkonventioner og -principper 

• Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper 

• Bidrag til FN’s verdensmål 

• Fokus på virksomhedernes CO2-udledning 

• Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen 

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og 
ESG-rating i investeringsanalysen. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål. 

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver 
gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO 
arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og 
forretningsetik.  

Afdelingen screenes for selskabernes aktiviteter inden for udvalgte forretningsområder. Det drejer sig om 
udvinding og raffinering af fossile brændstoffer, elproduktion fra fossile brændstoffer eller uran, 
konventionelle våben, kontroversielle våben som atomvåben, kemiske våben, klyngebomber og landminer, 
voksenunderholdning og tobak. Selskaber, som har aktiviteter inden for disse forretningsområder, hvor 
mere end 5 pct. af omsætningen stammer herfra, screenes væk fra investeringsuniverset. Afdelingen kan 
ikke investere i selskaber, som ikke lever op til screeningskriterierne. 

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de 
miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at 
påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere. 
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Afdelingen er underlagt Frøs Sparekasses generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og 
bæredygtighedsrisici. Se mere her Frøs’ Politik for integration af bæredygtighedsrisici.  

Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika  
Afdelingens benchmark er et bredt globalt indeks. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens 
og benchmarks karakteristika.  

Metode til beregning af benchmark  
For en nærmere beskrivelse af JP Morgan EMBI Global Diversified henvises til JP Morgan For en nærmere 
beskrivelse af ICE BofA Euro High Yield Index henvises til Bank of America Merrill Lynch For en nærmere 
beskrivelse af MSCI USA og Europa inkl. nettoudbytte henvises til MSCI.  

Metoden til beregning af benchmark kan findes på disse adresser: 
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-
30.pdf 
https://www.theice.com/publicdocs/BoA_Change_Reference_Data_Source.pdf 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_IndexCalcMethodology_Nov2020.pdf 

Afdelingen investerer i kollektive investeringsordninger. Overvejelser vedrørende ESG, Environment, Social 
og Governance, indgår i investeringsprocessen. Det betyder, at afdelingens investeringer i kollektive 
investeringsordninger gælder, at forvalterne af disse skal have skrevet under på FN’s principper for 
ansvarlige investeringer og formuleret en politik for ansvarlige investeringer. 

https://froes.dk/matrix/uploads/2021/03/25.02.2021-Politik-for-integration-af-baeredygtighedsrisici.pdf
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/BoA_Change_Reference_Data_Source.pdf
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_IndexCalcMethodology_Nov2020.pdf

