
 

 

 

 

 

 

Ændringslog  

Oversigt over ændringer i afdelingernes bæredygtighedsrelaterede oplysninger, jf. 
artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. novem-
ber 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle 
tjenesteydelser. 

  



 

Afdeling Globale Aktier KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088. 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Globale Aktier – Akkumulerende KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Globale Aktier Etik KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Stabile Aktier KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Emerging Markets KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Asien KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Asien - Akkumulerende KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

  



Afdeling Indien KL 

Dato (version) 
 

Ændringer 

11. november 2022 De bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
er blevet opdateret således, at de er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. 
april 2022 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 

  
  
  
  
  
  

 

 


