
Confidential

1

Denne oversikten over bærekraftsavtrykk er utarbeidet av NASDAQ basert på analyse av Nordea’s Nordea Liv Bærekraft 80 beholdning per 31/01/2021. Oversikten er kun basert på analyser av de 
underliggende enkeltaksjer og selskapsobligasjoner, som deretter sammenlignes med en illustrativ bred referanseindeks. I dette tilfellet NASDAQ Developed Markets and Emerging Markets indekser. 
Beregningene er basert på en eksempelinvestering på 1 million NOK, hvorav ca. 89% av de underliggende eierandelene blir analysert. Bare for illustrasjonsformål. Denne oversikten er ikke 
investeringsrådgivning. Vær oppmerksom på at verdien av investeringene kan svinge, og at du kanskje ikke får tilbake det investerte beløpet. *Basert på valutakkursen 1 NOK = 0.1 EUR. 

Årlig avtrykk

Nordea Liv Bærekraft 80 Illustrativt benchmark: NASDAQ Developed Markets and Emerging Markets
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Fortløpende arbeid for klima 

Investeringer i Nordeas fond benyttes til å engasjere selskaper med høye 
utslipp for å opplyse om utslippenes påvirkning på klimaet i forhold til 
den globale anbefalingen. 24 av 33 selskaper har nå forpliktet seg og 

diskusjonene fortsetter med de gjenværende.

Les mer om dette, og andre eksempel i Nordea’s fondsmagasin. 

Bærekraftig engasjement

Kun for Illustrasjon

Bærekraftig avtrykk for Nordea’s Nordea Liv Bærekraft 80
Basert på 1,000,000 NOK* investert

https://nordeafondsmagasinet.no/innhold/vi-jobber-et-bedre-klima
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Forklaring av sammenligninger og tallmaterialet

CO2eVannforbruk

Hvordan beregnes avtrykket?

Avtrykk for Nordeas bærekraftig valg og den illustrative referanseindeksen (Nasdaq DM & 
EM-indekser) beregnes ved bruk av rapporterte og estimerte data om miljøprestasjoner 
for de underliggende aksjebeholdningene og obligasjons beholdningene.

Denne oversikten er basert på en investering på 1 million NOK, som settes i forhold til 
den totale foretaksverdien for hver eierandel og selskapenes ressursbruk, som deretter 
oppsummeres til det totale avtrykk. Derfor vil oversikten variere avhengig av størrelsen 
på det investerte beløpet.

Viser hvor mye vann selskapene i de 
underliggende fondene bruker eller 
kjøper direkte årlig. Sammenligning med 
gjennomsnittlig vannforbruk for en 
person beregnes ved hjelp av data fra 
European Environment Agency (EEA).

Viser årlige klimagassutslipp produsert 
direkte av selskapene i de underliggende 
fondene og fra deres energiforbruk 
(Scope 1 + 2). Sammenligning viser antall 
km kjøring med dieselbil beregnes ved 
hjelp av data fra EEA.

Kun for illustrasjon

Viktig informasjon 

Informasjonen Nordea gir deg som en del av sine tjenester om spesifikke selskaper ("Bærekraftsinformasjon") er basert på tredjepartsinformasjon gitt til eller innhentet av Nasdaq fra enten 
offentlig tilgjengelige kilder om spesifikke emner, tredjepartsanalyse eller som tredjepartevaluering om bedriftens virksomhetsområder .

Informasjonen utgjør eller inngår ikke i noe tilbud eller invitasjon til å selge eller utstede, eller noen anmodning om noe tilbud om å kjøpe eller abonnere på, verdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter i de selskapene som informasjon gis om, og heller ikke skal den eller noen del av den legge til grunn forbindelse med enhver kontraktsforpliktelse eller 
investeringsbeslutning i forbindelse med den. Ordlyd i informasjonen er kun ment for å gi et inntrykk av at selskapene samsvarer med ESG-faktorer valgt av Nasdaq og fungerer ikke som 
bevis eller detaljert beskrivelse av noen av utfordringene som er beskrevet.

Informasjonen skal ikke sees på som en analyse av selskapers generelle ytelse økonomisk / finansielt eller i forhold til næringssektoren der juridiske enheter opererer. Ingenting i 
informasjonen utgjør eller bør anses som et løfte eller en garanti angående fremtidig utvikling, begivenheter, tall osv. Nordea påtar seg ingen forpliktelse til å gi tilleggsinformasjon eller å 
oppdatere informasjon eller rette unøyaktigheter i informasjonen, med mindre når eksplisitt avtalt.

Ingen representasjon eller garanti, uttrykkelig eller underforstått, blir gitt av Nordea eller tilknyttede selskaper eller styremedlemmer, ledere eller noen annen person med hensyn til 
rettferdighet, nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen, og ikke noe ansvar for noe tap som måtte oppstå ved bruk av informasjon aksepteres av Nordea eller tilknyttede selskaper 
eller styremedlemmer, ledere eller andre personer. Informasjonen gis kun til deg. Overleveringen av informasjonen til deg pålegger ikke Nordea noen forpliktelse til å tillate andre enn deg å 
stole på informasjonen, med mindre det er uttrykkelig avtalt.


