
MÆRKNING AF INVESTERINGSPRODUKTER

I henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, skal banker hver gang, der sælges investeringsprodukter, oplyse 
om den investeringsmæssige risiko og gennemskuelighed. Bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter trådte i kraft 1. 
juli 2011 med revidering gældende fra 2017.

Mærkningsordningen er med til sikre, at man som investor kan danne sig et overblik over, hvorvidt man kan risikere at tabe dele af sin 
investering, hele investeringen eller mere end det investerede beløb. Risikomærkningen træder ikke i stedet for, men supplerer investe-
ringsrådgivningen.

Mærkningsordningens kategorier vises med farverne fra et trafiklys: Grøn, Gul og Rød.

Mærkningsordningen belyser muligheden for tab af det investerede beløb, men ikke sandsynligheden for, at det måtte ske. Kategoriserin-
gen belyser endvidere graden af gennemskuelighed ved investeringsprodukterne, idet de kan være sammensat af flere elementer. Mærk-
ningsordningen kan ikke stå alene, så derfor er vi altid klar med rådgivning om den specifikke risiko ved enhver investering.

  Investeringsprodukter i den grønne kategori er kendetegnede ved:

	 	 •	Let	gennemskuelige	produkter
	 	 •	Lav	risiko	for	tab,	hvis	investeringen	holdes	til	udløb

Når et investeringsprodukt er placeret i den grønne kategori, er der således tale om produkter, hvor investor hurtigt kan opnå forstå-
else for produktets karakteristika, afkastmuligheder og risiko. Da grønne produkter har lav risiko, vil afkastet typisk være lavere end 
produkter placeret i kategorier med højere risiko. Bemærk, at selvom der er tale om let gennemskuelige produkter med lav risiko, er 
der ingen garanti mod tab eller sikkerhed for positive afkast – hverken ved produktets udløb, eller hvis investeringen realiseres inden 
udløb.

Eksempler på produkter i grøn kategori:

•	 Danske statsobligationer udstedt i Danske Kroner eller Euro
•	 Statsobligationer udstedt af eurolande med en bruttogæld lavere end 110 % af landets BNP
•	 Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter
•	 Obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond eller Kommunekredit

  Investeringsprodukter i den gule kategori er kendetegnede ved:

	 	 •	Let	gennemskuelige	produkter
	 	 •	Risiko	for,	at	det	investerede	beløb	kan	tabes	helt	eller	delvist

Investeringsprodukter placeret i den gule kategori er, i lighed med de grønne produkter, relativt simple produkter med stor gennem-
skuelighed. Gule produkter adskiller sig fra grønne produkter ved, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Den højere 
risiko taget i betragtning, bør afkast på gule produkter være højere end på grønne produkter. Bemærk, at selvom der er tale om let 
gennemskuelige produkter, er der ingen garanti mod tab eller sikkerhed for positive afkast – hverken ved produktets udløb, eller når 
investeringen realiseres.

Eksempler på produkter i gul kategori:

•	 Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (eks. Københavns Fondsbørs og de fleste kendte udenlandske børser)
•	 Investeringsforeninger omfattet af UCITS-reglerne (hvilket vil sige stort set alle danske investeringsforeninger)
•	 Øvrige udenlandske statsobligationer
•	 Erhvervsobligationer, der handles på et reguleret marked

  Investeringsprodukter i den røde kategori er kendetegnede ved:

	 	 •	Svært	gennemskuelige	produkter
	 	 •	Risiko	for,	at	det	investerede	beløb	kan	tabes	helt	eller	delvist,	eller	at	der	kan	tabes	mere	end	det	investerede	beløb

Investeringsprodukter placeret i den røde kategori er typisk produkter, der er sammensat af flere underliggende aktiver. Produkterne 
kan derfor være meget svære at gennemskue, ligesom det kan være svært at vurdere afkastmuligheder og risiko. Selvom et produkt 
er kategoriseret som rød, betyder dette ikke nødvendigvis, at produktet medfører store risici for investor. Dog vil der for visse røde 
produkter være risiko for at tabe hele eller delvist det investerede beløb. I helt særlige tilfælde kan der tabes mere end det investe-
rede beløb. Derfor er det vigtigt, at man som investor sætter sig ind i egenskaberne for det produkt man vil investere i, samt at man 
søger supplerende rådgivning.

Eksempler på produkter i rød kategori:

•	 Strukturerede obligationer med hovedstolsgaranti
•	 Unoterede aktier og obligationer
•	 Optioner, futures, SWAP’s og terminsforretninger
•	 Pantebreve


