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POLITIK FOR INTEGRATION AF BÆREDYGTIGHEDSRISICI 

 
Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstås en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig 
begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig 
negativ   ; virkning på værdien af en investering. 
 
Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S er en mindre virksomhed med relativt få kunder. Virksomhedens 
politik for integration af bæredygtighedsrisici afspejler virksomhedens størrelse, og det kan på nuværende 
tidspunkt ikke retfærdiggøres at tage nærmere stilling til integration af bæredygtighedsrisici i rådgivningen. 

 

Som udgangspunkt tages der heller ikke specielle og/ eller konsekvente hensyn til 
bæredygtighedsfaktorers indflydelse på afkastet af de investeringsforslag, der præsenteres for 
virksomhedens kunder, da en sådan hensyntagen kan være svær at forene med at en målsætning om at 
levere det markedsafkast, som er en del af den specifikke kundeaftale. Der foretages normalt heller ikke 
særskilte analyser eller vurderinger af indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet. 

Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S indgår normalt heller ikke i kontraktuelle forpligtelser 
med kunder om oplysning af             investeringers eventuelle negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer, men er åben for at den enkelte kunde kan beslutte hvorvidt 
investeringsrådgivningen og investeringsbeslutningsprocessen skal integrere 
bæredygtighedsrisici. 

Politikken for integration af bæredygtighedsrisici gælder for alle de investeringskoncepter og produkter 
der  rådgives om, og gælder ligeledes i forhold til virksomhedens eventuelle samarbejdspartnere. 

 

Lønpolitik 
Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S ønsker at levere et langsigtet konkurrencedygtigt afkast på et 
ansvarligt grundlag, og bestyrelsen har i nærværende bæredygtighedspolitik forholdt sig til, hvorvidt 
selskabet af egen drift skal implementere bæredygtighedsrisici i sin investeringsrådgivning. Selskabets 
lønpolitik er baseret på principper, der skal sikre, at bestyrelse, direktion og ansatte honoreres på en sådan 
måde, at Selskabets forretningsmæssige og langsigtede strategiske mål understøttes bedst muligt.  
 
Selskabet vil som udgangspunkt ikke anvende muligheden for at modtage resultatafhængigt honorar 
(hverken direkte eller indirekte) i investeringsrådgivningen, da dette anses for at have indflydelse på 
selskabets beslutningsprocesser omkring implementering af bæredygtighedsrisici i 
investeringsrådgivningen. Dermed fremmes en sund og effektiv risikostyring. I forbindelse med rådgivning 
der fokuserer på konkrete investeringsmandater, kan selskabet modtage et fee, som en procent af 
markedsværdien, samt et performance honorar. Dette fee og performancehonorar har ingen indflydelse på 
aflønning af medarbejdere i selskabet. 

 


	POLITIK FOR INTEGRATION AF BÆREDYGTIGHEDSRISICI

