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1. Baggrund og formål  

1.1. Nærværende politik for bæredygtighed (herefter: ”Politikken”) opstiller regler og proce-
durer for at sikre, at Formue Nord A/S (herefter: ”Formue Nord” eller ”Selskabet”) lever 
op til kravene om bæredygtighed, der er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysnin-
ger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (herefter BROL). 

1.2. Formålet med politikken er at fastlægge principperne for Selskabets integration af bæ-
redygtighedsrisici og ESG-forhold. 

1.3. Denne politik finder anvendelse for administrationen af Selskabets administrerede AIFer 
(Formue Nord Markedsneutral A/S og Formue Nord Fokus A/S).  

1.4. ESG er en forkortelse for ”Enviromental, social and governance”, og udgør en fællesbe-
tegnelse for tematikker som vedrører miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredyg-
tighed. 

2. Bæredygtighedsintegration i investeringsbeslutninger 

2.1. Investeringsbeslutningerne foretaget på vegne af AIFerne medtager ikke ESG-venlighed 
i vurderingen. AIFernes porteføljer kan indeholde ejerandele i selskaber med mindre el-
ler højere grad af ESG-venlighed.  

2.1.1. ESG-venlighed medtages ikke i investeringsbeslutninger, da det ikke vurderes at 
have væsentlig indflydelse på afkastpotentialet i de enkelte investeringer. 

2.2. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke planlagt at integrere ESG-forhold i investe-
ringsbeslutningsprocessen. 

3. Bæredygtighedsintegration i aflønningspolitik 

3.1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (heref-
ter BROL) beskriver  
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3.1.1. at det er hensigtsmæssigt at opnå større gennemsigtighed, hvad angår kvalitative 
eller kvantitative termer, om finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgive-
res aflønningspolitikker for så vidt angår deres investerings- eller forsikringsrådgiv-
ning, der fremmer en sund og effektiv risikostyring med hensyn til bæredygtigheds-
risici, mens aflønningsstrukturen ikke tilskynder til overdreven risikotagning med 
hensyn til bæredygtighedsrisici og er forbundet med risikojusterede resultater. 

3.1.2. I Artikel 5 punkt 1) at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere medta-
ger i deres aflønningspolitikker oplysninger om, hvordan disse politikker er i over-
ensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrisici, og offentliggør disse op-
lysninger på deres websteder. 

3.2. Selskabets aflønningspolitik er er udarbejdet i henhold til  

3.2.1. Bekendtgørelse af lov nr. 1047 af 14. oktober 2019 af lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v. (herefter: ”FAIF-loven”). 

3.2.2. Bekendtgørelse nr. 1151 af 24. oktober 2017 om lønpolitik og aflønning i forvaltere 
af alternative investeringsfonde (herefter: ”BEK. Nr. 1151”). 

3.2.3. Kommissionens delegerede forordning nr. 231/2013 af 19. december 2012 (heref-
ter: ”Delegerede Forordning”). 

3.3. Selskabets bestyrelse, direktion og ansatte, modtager aflønning i henhold til den enkel-
tes ansvar, kompetencer og arbejdsindsats og i betragtning af Selskabets kompleksitet. 

3.4. Selskabets bestyrelse og direktion modtager alene et fast honorar og ingen variabel af-
lønning.  

3.5. Selskabets bestyrelse identificerer mindst årligt væsentlige risikotagere, for hvem der 
gælder begrænsninger i aflønningen såfremt variabel aflønning anvendes. 

3.6. i BROL Artikel 6 (Gennemsigtighed i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici) 
punkt  

1) Finansielle markedsdeltagere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der 
gives forud for indgåelse af en aftale: 

a) måden, hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i deres investeringsbeslutninger, og 

b) resultaterne af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på 
afkastet af de finansielle produkter, de udbyder. 

Hvor finansielle markedsdeltagere anser bæredygtighedsrisici for ikke at være relevante, 
skal de i første afsnit omhandlede beskrivelser omfatte en klar og koncis redegørelse for 
årsagerne hertil. 

3.7. Investeringsbeslutningerne foretaget på vegne af AIFerne medtager ikke ESG-venlighed 
i vurderingen.  
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3.8. Bestyrelse, direktion og ansatte i Selskabet aflønnes ikke ift. at medtage ESG-venlighed i 
vurderingen af investeringsbeslutninger. 

3.9. Selskabets aflønningsstruktur tilskynder ikke overdreven risikotagning med hensyn til 
bæredygtighedsrisici 

 


