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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 produktion af termisk kul, oliesand, konventionelle våben, kontroversielle 

våben som atomvåben, kemiske våben, klyngebomber og landminer, 

voksenunderholdning og tobak. Selskaber, som har produktion 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. 
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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. 

Afdelingen er underlagt Frøs Sparekasses generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige 

investeringer og bæredygtighedsrisici. Se mere her Frøs’ Politik for integration af 

bæredygtighedsrisici.  

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika. For mere information omkring 

beregning af benchmark se Prospekt for Værdipapirfonden Frøs 

 

https://froes.dk/matrix/uploads/2021/03/25.02.2021-Politik-for-integration-af-baeredygtighedsrisici.pdf
https://froes.dk/matrix/uploads/2021/03/25.02.2021-Politik-for-integration-af-baeredygtighedsrisici.pdf
https://froes.dk/matrix/uploads/2021/06/Prospekt-VFR-2021.05.25_Final.pdf

