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Investér målrettet i klimaløsninger

Nu kan du investere i obligationer, som direkte 
understøtter den grønne omstilling. I Bære-
dygtige Klimaobligationer er grønne projekter 
og virksomheder, der leverer klimaløsninger 
omdrejningspunktet. 

Når du investerer i Bæredygtige Klimaobliga-
tioner, investerer du både i grønne obligationer 
og/eller virksomheder der, understøtter FNs 
verdensmål nr. 7 “Bæredygtig energi” eller FNs 
verdensmål nr. 12 “Ansvarligt forbrug og produk-
tion”. De grønne obligationer, du investerer i, er 
med til at finansiere grønne projekter fx inden-
for energioptimering. 

Derudover investerer du også i obligationer, 
hvor virksomhederne bl.a. udvikler grønne 
teknologier og infrastruktur, der fx er med til at 
reducere klimaforandringer og anvende natur-
ressourcer på en ansvarlig måde.

Materialet er produceret marts 2023 af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med 

materialet er at give generel information om Bæredygtige Klimaobligationer og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. 

BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Køb af andele bør ske på baggrund af prospekt, 

vedtægter og central information, som findes på bankinvest.dk, og hvor du kan læse mere om bæredygtighed, risici og omkostninger m.v. 

forbundet med investering.
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Fakta

Fondskode:  DK0062265666   
Skat: Realisationsbeskattet
EU’s risikoskala:  2 
EU SFDR artikelnummer:  9
Finanstilsynets risikomærkning: Ikke-kompleks
Investeringshorisont: 3 år
Udbyttebetalende: Ja
Forventede løbende omkostninger i procent: 1%
Transaktionsomkostninger: 0,07%
Fonden findes også som akkumulerende.
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Din investering understøtter

Verdensmål 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkom-

melig pris inden 2030 og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Verdensmål 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer og sikre effektiv styring af vores 

fælles naturressourcer. Det vil sige, måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på samt at tilskynde 

industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.


