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Politik for integration af bæredygtighedsrisici Miranova Fondsmæglerselskab A/S
1. Formål, definitioner og scope
1.1

I henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (herefter “Forordningen”)
påhviler der Miranova Fondsmæglerselskab A/S (herefter “Miranova”) en række forpligtelser som fondmæglerselskab. Miranova er efter Forordningens artikel 2 stk. 1 b en Finansiel Markedsdeltager. Bestyrelsen i
Miranova (herefter ”Bestyrelsen”) har med udgangspunkt i Forordningen fastsat nærværende Politik for integration af bæredygtighedsrisici i Miranova Fondsmæglerselskab A/S (herefter ”Politikken”) for overholdelse af Forordningen som Finansiel Markedsdeltager.

1.2

Formålet med Politikken er, at Miranova tager stilling til bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrisici i
investeringsprocessen, informerer om Miranovas stillingtagen til dem i rådgivningen og oplyser om Politikken på Miranovas hjemmeside og dermed sikrer overholdelse af Forordningen.

1.3

Definition af Bæredygtighedsfaktorer efter Forordningen:
Miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

1.4

Definition af Bæredygtighedssisici efter Forordningen:
En miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som hvis den opstår, kunne
have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

1.5

Miranovas ydelse og/eller porteføljepleje består udelukkende af indeksfonde, hvilket betyder, at eksponeringen er rettet mod de underliggende papirer i de udvalgte fonde. Den smalleste portefølje Miranova tilbyder giver en eksponering mod i alt 1.300 underliggende papirer, mens den bredeste portefølje giver en eksponering mod 20.000 underliggende papirer. Miranovas ydelse tager udgangspunkt i passiv forvaltning og
målet er at levere et afkast, der er sammensat af markedsafkastet på de pågældende markeder. Bred eksponering og stor risikospredning er de centrale elementer i Miranovas porteføljer.
Miranova tilbyder også ESG porteføljer, som er sammensat af screenede fonde.

2. Integration af bæredygtighedsrisici i Miranovas investeringsbeslutningsproces
2.1

Miranova tager ikke specielle hensyn til porteføljernes negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, da
en sådan hensyntagen ikke kan forenens med porteføljernes fokus på at levere markedsafkast. På de ESG
screenede porteføljer vurderes heller ikke negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, men det vurderes derimod om fondene i Miranovas ESG porteføljer evner at levere de lovede screeninger.

2.2

Miranova udøver ingen former for aktivt ejerskab gennem de fonde der indgår i porteføljerne.

3. Integration af bæredygtighedsrisici i Miranovas aflønningspolitikker
3.1

Integration af bæredygtighedsrisici i Miranovas lønpolitik behandles separat i Miranovas lønpolitik, som er
offentligjort på Miranovas hjemmeside, www.miranova.dk.
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4. Integration af bæredygtighedsrisici i Miranovas kundeforhold
4.1

Integration af bæredygtighedsrisici i Miranovas kundeforhold betyder, at kommende kunder i forbindelse
med indgåelse af en aftale med Miranova præsenteres for indholdet af punkt 2.1.

4.2

Integration af bæredygtighedsrisici i Miranovas kundeforhold ved ESG produkter betyder, at kommende
kunder i forbindelse med indgåelse af en aftale med Miranova præsenteres for følgende oplysninger om
produkterne:
Hvordan de screenede produkter lever op til deres ESG profil.

4.3

I de periodiske rapporter for ESG porteføljer skal der indgå en vurdering af om de opstillede ESG karaketristika er blevet opfyldt.

5. Offentliggørelse og gennemsigtighed af bæredygtighedsrisici og ESG produkter på www.miranova.dk.
5.1

Beskrivelse af Miranovas ESG produkter findes på www.miranova.dk, herunder en beskrivelse af hvad der er
screenet for.

5.2

Ændringer i Miranovas ESG produkter offentliggøres samme sted som oplysningerne i Politikkens punkt 5.1.

6. Ansvar og godkendelse
6.1

Miranovas direktion har ansvar for at sikre at Politikken er kommunikeret til selskabets medarbejdere samt
at sikre, at den operationelle håndtering af den. De i politikken fastsatte retningslinjer – er indarbejdet i selskabets forretningsgange.

6.2

Politikken skal løbende ajourføres og skal altid godkendes af selskabets bestyrelse, når der sker opdatering.
Dog skal ajourføring og godkendelse af bestyrelsen altid ske mindst én gang årligt.
---oo0oo---
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7. Bestyrelsens og direktionens underskrifter
Således godkendt af bestyrelsen 25. juni 2021 og formelt vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. august 2021.
I bestyrelsen:

_________________________
Klaus Lauenborg Breitenstein
Formand

_________________________
Jesper Dall

_________________________
Michael Toft

I direktionen:
_________________________
Rune Wagenitz Sørensen
Adm. direktør
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