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INTRODUKTION

NY EU-FORORDNING SKAL  
GØRE OP MED ’GREENWASHING’  

I  INVESTERINGSVERDENEN

I de seneste måneder er flere investorer og finansielle 
aktører begyndt at anvende en ny beskrivelse, når de 
i deres markedsføring skal stadfæste hvor bæredygti-
ge deres investeringsprodukter er. Udtryk som ”vores 
produkt er kategoriseret som Artikel 9”, vil i stigende grad 

møde de private investorer, når de er på udkig efter nye 
bæredygtige fonde og  produkter at investere i. Beteg-
nelsen Artikel 9 relaterer sig til en ny EU-forordning, som 
vi i dette skriv vil forklare. Samtidig forklarer vi hvorfor 
SDG Invest er et Artikel 9-investerings produkt. 

I 2019 vedtog EU en ny forordning om bæredygtigheds-
relaterede oplysninger (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation – i daglig tale blot kaldet SFDR), som trådte 
i kraft 10. marts i år. Der er tæt sammenhæng mellem 
SFDR (disclosureforordningen) og EU Taksonomien 
(taksonomiforordningen). Mens SFDR har til formål at 
forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige 
forhold på det finansielle område, har taksonomiforord-
ningen til formål at etablere et klassificeringssystem for 
hvilke økonomiske aktiviteter, der kan anses for at være 
klima- og miljømæssigt bæredygtige (læs mere om EU 
Taksonomien i SDG Leads white paper herom1). 

SFDR har altså til formål at sikre, at finansielle aktører 
anvender korrekt information og kommunikation, når 
de oplyser om integreringen af bæredygtige forhold i 
investeringsprodukter. Som en del af SFDR arbejdes der 
i EU på detailregulering, der vil specificere regulatoriske 
tekniske standarder. 

Disse kommer til at definere, hvordan virksomheder 
og investeringsprodukter, kan måle, dokumentere og 
kommunikere at deres bæredygtige indsatser bidrager 
til EU’s ambitiøse plan for bæredygtig vækst2 frem mod 
2030. Som det ser ud nu, har EU-kommissionen udskudt 
anvendelsesdatoen for detailregulering til disclosure-
forordningen og taksonomiforordningen til den 1. juli 
2022. Det betyder også, at der fortsat kan ske ændringer 
på det tekniske niveau af definitioner og grænseværdier. 

SFDR vil bevidst være meget teknisk, da EU-kommis-
sionen ønsker at gøre op med ’greenwashing’ indenfor 
bæredygtige investeringer og dermed også med vage 
definitioner og tvetydige krav. Hos SDG Invest er vi 
ligeledes imod ’greenwashing’ og ønsker med trans-
parent kommunikation at være tydelige omkring vores 
ind satser for at leve op til kravene i forordningen og de 
højeste standarder indenfor bæredygtighed.  

»Hos SDG Invest er vi imod ’greenwashing’ og ønsker 
med transparent kommunikation at være tydelige om-

kring vores ind satser for at leve op til kravene i forordnin-
gen og de højeste standarder indenfor bæredygtighed.«

1) linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716321406533029888/
2) ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

http://linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716321406533029888/
http://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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TRE NIVEAUER AF 
BÆREDYGTIGHED FOR 

 INVESTERINGSPRODUKTER

SFDR indeholder oplysningsforpligtelser til finansielle 
markedsdeltagere, hvilket betyder, at der på investe-
ringsproduktets hjemmeside, samt i informationer der 
gives forud for indgåelse af en aftale med potentielle 
investorer, skal fremgå, om investeringsproduktet er 
 Artikel 6, 8 eller 9. Disse kategorier har til formål at 
tydeliggøre, i hvilken omfang bæredygtighed og bære-
dygtige risici er integreret i investeringsbeslutninger. 

Et investeringsprodukt er Artikel 9, eller mest bæredyg-
tigt, hvis det har mål omkring forbedring af miljø og/ eller 
sociale forhold. Målene indenfor miljø kan handle om 
energiforbrug, vedvarende energi, råvarer, vand, area-
lanvendelse, reduktion af affald, drivhusgas emissioner, 
indvirkning på biodiversitet og cirkulær økonomi. 

Målene indenfor sociale forhold kan handle om at 
bekæmpe ulighed eller fremme social samhørighed, 
social integration og arbejdsforhold, og investering i 
menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt mindre 
bemidlede samfund. Artikel 9-produkter skal også leve 
op til ’Do No Significant Harm’-principper3, en række 
’Principal Adverse Impact’ indikatorer (PAI)3 og have 
’good governance’ praksis på plads.

Det er for nuværende selv op til finansielle markeds-
deltagere, hvordan de vil klassificere deres investerings-
produkter. Dette skaber komplikationer, eftersom  
Artikel 8 og Artikel 9 endnu ikke klassificeres efter  
kvantificerbare minimumsstandarder defineret af EU. 
Der er dermed stadig risiko for ’greenwashing’, da  
klassificeringen til en vis grad kan være subjektiv.

SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION
DISCLOSUREFORORDNINGEN

ARTIKEL 
 

6
Investeringsfonde som 
slet ikke eller kun i  
ringe grad integrerer  
bæredygtighed

ARTIKEL 
 

8
Investeringsfonde med
specifikke bæredygtigheds-
kriterier, som fremmer miljø- 
mæssige eller sociale forhold

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED HØJLAV

ARTIKEL 
 

9
Investeringsfonde som
har bæredygtighed som 
en integreret målsætning
i investeringsstrategien

5

3) esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_03_joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf

http://esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_03_joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf
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SDG INVEST LEVER OP TIL EN 
 ARTIKEL 9-KLASSIFICERING 
 UNDER NUVÆRENDE KRAV

VI SAMMENLIGNER OS  
MED ANDRE BÆREDYGTIGE 
 INVESTERINGSPRODUKTER

Vi argumenterer for, at SDG Invest er et Artikel 9-produkt, 
ud fra den bæredygtige investeringsstrategi, der har 
været rettesnor for vores investeringsbeslutninger siden 
SDG Invests opstart. Vi beskriver tydeligt i materiale på 
www.sdginvest.dk samt i vores Impact Rapport4, hvordan 
vi integrerer både miljømæssige og sociale forhold, samt 
hvordan vi sikrer ’minimum safeguards’ med parametre, 
der analyserer menneskerettighedsforhold, arbejdsta-
gerforhold og ansvarlige leverandørkæder. SDG Invests 
Sustainability Scorecard-analyse har til formål at finde 
de virksomheder der går forrest indenfor bæredygtig-
hed, ud fra 50 parametre der dækker et bredt spektrum 
af miljømæssige og sociale forhold. 

Vi vurderer virksomheder ud fra bæredygtige risici og 
samtidig fravælger vi sektorer, som vi ikke mener støtter 
op om den bæredygtige agenda, og har derfor eksem-
pelvis ingen fossile brændstoffer i porteføljen. Samtidig 
kan vi se at 64% af selskaberne i SDG Invest porteføljen 
var en del af Science Based Targets initiative (SBTi) i 2020. 

Da vi indgår i en aktiv dialog med de resterende selska-
ber for, at de skal sætte videnskabsbaserede CO2- 
reduktionsmål, som er certificerede af SBTi, forventer vi 
kun at denne procentdel er stigende. Af disse årsager 
mener vi, at SDG Invest er et Artikel 9 produkt. 

Et Artikel 9-produkt skal også informere om, hvilket bench mark det måler sig op imod, eller hvorfor det ikke har 
valgt et benchmark at måle sig op imod. Juli 2020 vedtog EU-Kommissionen nye regler, der fastlægger tekniske 
minimumskrav til metoden for EU’s klimabenchmark5. For at benchmark kan få et ’EU klimabenchmark ’-stempel,

• bør deres allokering til de sektorer, der i høj grad  bidrager til klimaændringer, ikke være mindre end 
 eksponeringen af deres underliggende mulige  investeringsunivers, 

• drivhusgas (GHG) intensiteten skal være væsentligt lavere end den i det mulige investeringsunivers, 
• de skal reducere deres CO2-emissioner fra det ene år til det andet, 
• samt udelukke aktiver der i betydelig grad skader ESG-formålene.
 

 Målet med SDG 
Invest er at  investere 
i virksomheder, der 
går forrest i at drive 

en bære dygtig 
 omstilling.

SDG Invest 
investerer ikke i 

virksomheder der 
har direkte negativ 
 indvirkning på den 

 bæredygtige 
 agenda. 

 SDG Invest 
inkorporerer og 

prioriterer miljømæs
sige og sociale forhold 

i alle investerings
beslutninger.

SDG  Invest 
 bruger  analyse- 

værktøjer til at få dyb-
degående forståelse 

for virksomheders 
bæredygtige 

risici. 

4) sdginvest.dk/wp-content/uploads/2021/04/sdg_invest_impact_report_2020.pdf
5) bit.ly/report_on_benchmarks

http://www.sdginvest.dk
http://sdginvest.dk/wp-content/uploads/2021/04/sdg_invest_impact_report_2020.pdf
http://bit.ly/report_on_benchmarks
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VI SAMMENLIGNER OS  
MED ANDRE BÆREDYGTIGE 
 INVESTERINGSPRODUKTER

VI ANVENDER ANERKENDTE 
BENCHMARKS I DAG

Mere konkret så sætter den tekniske ekspertgruppe 
 disse værdier i definitionen af to standarder  
 
i) ’EU Climate Transition Benchmark’ og  
ii) ’EU Paris-Aligned Benchmark’.

Disse benchmarkmål skal et indeks leve op til før det 
kan defineres som en af disse to typer benchmarks, og 
der er derfor heller ikke endnu benchmarks, som er cer-
tificeret ift. disse krav. Vi håber naturligvis, at der kom-
mer certificerede ’EU Climate Transition Benchmarks’ og 
’EU Paris-Aligned Benchmarks’, som vi kan måle vores 
portefølje op imod.

SDG Invest benytter vi allerede MSCI World Index og 
Dow Jones Sustainability World Index som benchmark. 
Desuden vil vi med vores fokus på at have selskaber, der 
har ’Science Based Targets initiative’-certificerede mål 
om CO2-reduktion, bestræbe os på at opnå målene sat 
i EU Paris-Aligned Benchmark standarden, men SDG 
Invest porteføljen er ikke i mål med det endnu. I seneste 
impact rapport6 ses det i vores klimaregnskab, at SDG 
Invest porteføljen har et ’weighted average carbon inten-
sity’ niveau der er 24,5% under det mulige investerings-
univers, som er MSCI World Index. 

Vi kommer i øvrigt fremover til at kunne rapportere på 
årlig CO2-reduktion i porteføljen, da SDG Invests Impact 
Report 2020 var første år med udvidet klimaregnskab og 
dermed SDG Invests basisår for fremtidige klimaregn-
skaber. SDG Invest rapporterer månedligt på, hvordan 
afkastet klarer sig i forhold til Dow Jones Sustainability 
World Index. Dette vedrører benchmarks i forhold til 
afkast og klimaforhold.

I SDG Invest byder vi de nye forordninger og regulativer 
velkomne. Vi vil løbende følge udviklingen i EU’s tekniske 
standarder og tilrette vores kommunikation, dokumenta-
tion og afrapportering herefter. 

I. EU CLIMATE TRANSITION BENCHMARK 
Inkorporerer specifikke mål vedrørende emissions
reduktioner og overgangen til en lavemissions
økonomi (baseret på videnskabelige beviser fra 
 ’Intergovernmental Panel on Climate Change’) 
 gennem udvælgelse og vægtning af underliggen
de investeringer. Mindst en 30% reduktion i CO2 
versus det mulige investeringsunivers er påkræ
vet, efterfulgt af 7% CO2reduktion årligt.

ii. EU PARIS-ALIGNED BENCHMARK
 Er specifikt tilpasset Parisaftalens mål, der søger 

at begrænse stigningen i de globale temperaturer 
til langt under 2°C over det præindustrielle niveau 
og fortsætte bestræbelserne på at holde stignin
gen til 1,5°C. Dette inkluderer en mere ambitiøs 
50% reduktion i CO2 versus det mulige investe
ringsunivers, efterfulgt af 7% CO2reduktion årligt. 
Underliggende investeringer bør derfor være på 
rette spor for at kunne gøre dette gennem deres 
CO2reduktionsindsatser.

4) sdginvest.dk/wp-content/uploads/2021/04/sdg_invest_impact_report_2020.pdf
5) bit.ly/report_on_benchmarks

6) sdginvest.dk/wp-content/uploads/2021/04/sdg_invest_impact_report_2020.pdf

http://sdginvest.dk/wp-content/uploads/2021/04/sdg_invest_impact_report_2020.pdf
http://bit.ly/report_on_benchmarks
http://sdginvest.dk/wp-content/uploads/2021/04/sdg_invest_impact_report_2020.pdf
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