Oversigt over investeringsprodukter i BankNordik fordelt efter
mærkningskategorierne grøn, gul og rød
Kategori

Grøn

Beskrivelse

Investeringsprodukter

Investeringsprodukter, hvor
risikoen for at tabe hele det
investerede beløb må betragtes
som meget lille, hvis investeringen
holdes til udløb.
Produkttypen er ikke vanskelig at
gennemskue.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR
Skatkammerbeviser
Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK
Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter
Særligt dækkede realkredit-obligationer (SDRO) udstedt af
danske realkreditinstitutter
Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeog realkreditinstitutter
Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske pengeog realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til
dækning af SDO’er og SDRO’er
Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et
skibsfinansieringsinstitut
Obligationer udstedt af KommuneKredit

Gul

Investeringsprodukter, hvor der
er risiko for, at det investerede
beløb kan tabes helt eller delvist.
Produkttypen er ikke vanskelig at
gennemskue.

• Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked
• Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked
• Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede
beløb
• Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det
investerede beløb
• Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR
• Udenlandske realkreditobligationer
• Investeringsforeningsbeviser (UCITS)
• Specialforeningsbeviser
• Strukturerede indlån
• Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori
• Exchange Traded Funds (ETF’er), som er UCITS godkendte

Rød

Investeringsprodukter, hvor der
er risiko for at tabe mere end det
investerede beløb, eller
produkttyper, som er vanskelige
at gennemskue.

• Hedgefondbeviser uanset det underliggende
investeringsprodukt
• Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked
(herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og
alternative markedspladser)
• Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret
marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter
(MHF) og alternative markedspladser)
• Certifikater, hvor der kan tabes mere end det investerede
beløb
• Exchange Traded Notes, hvor der kan tabes mere end det
investerede beløb
• Non-UCITS
• Strukturerede obligationer.
• Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: Valuta, aktier,
obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og
råvarer
• Renteswaps
• Swaptioner
• Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer)
• Fremtidige renteaftaler (FRA’er)
• Exchange Traded Funds (ETF’er), som ikke er UCITS
godkendte
• Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori

