ATP’s rapportering i henhold
til taksonomiforordningen
EU har vedtaget taksonomiforordningen, som er et klassificeringssystem for bæredygtige aktiviteter. ATP blev i efteråret 2021 underlagt taksonomiforordningen og skal derfor
løbende rapportere på vores investeringers grad af tilpasning
til taksonomiforordningen.
Som finansiel virksomhed er ATP i 2022 og 2023 underlagt at
rapportere om vores investeringers overensstemmelse med
klassificeringssystemet – altså hvor mange af ATP’s investeringer, der potentielt kan omfattes af taksonomien. Fra 2024
skal ATP rapportere om investeringernes egentlige tilpasning
til taksonomiforordningens krav.
Taksonomien befinder sig for nuværende i en implementeringsfase, hvor selskaberne skal kortlægge deres aktiviteter.
I 2022 vil en række af ATP’s porteføljeselskaber offentliggøre
data på deres overensstemmelse med taksonomien, og i 2023

Den vægtede gennemsnitsværdi af alle investeringer, der er
rettet mod finansiering, eller som er forbundet med økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, i forhold til værdien af de samlede aktiver,
der er omfattet af KPI’en, med følgende nedenstående vægtninger for investeringer i virksomheder:

skal selskaberne offentliggøre deres egentlige tilpasning med
taksonomien.
Da ATP for nuværende ikke har data på investeringernes overensstemmelse med taksonomien, og reguleringen ikke tillader
brug af estimater, har ATP i 2022 valgt ikke opgive et tal for
dette. Det er forventningen, at ATP i 2023 vil kunne offentliggøre en mere fyldestgørende rapportering, i takt med at data
bliver tilgængelig.
Der henvises i øvrigt til opgørelsen af ATP’s grønne investeringer i rapporten om grøn omstilling, hvor ATP ud fra en fast
defineret opgørelsesmetode opgør grønne investeringer i
henhold til ATP’s klimaambitioner. Selvom denne opgørelse
delvist bygger på taksonomien, er det ikke at regne for ATP’s
rapportering i henhold til taksonomiforordningen.

Den vægtede gennemsnitsværdi af alle investeringer, der er
rettet mod finansiering, eller som er forbundet med økonomiske aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, med følgende nedenstående vægtninger
for investeringer i virksomheder:
Omsætningsbaseret: 0 kr.

Omsætningsbaseret: 0 pct.
CapEx-baseret: 0 kr.
CapEx-baseret: 0 pct.
Den procentdel af aktiver, der er omfattet af KPI’en, i forhold
til de samlede investeringer (samlet AuM). Eksklusive investeringer i statslige enheder, dækningsgrad: 42,3 pct.

Den monetære værdi af aktiver, der er omfattet af KPI’en.
Eksklusive investeringer i statslige enheder.
Dækningsgrad: 425,1 mia. kr.

Procentdelen af derivater i forhold til de samlede aktiver,
der er omfattet af KPI’en: 2,4 pct.

Derivaternes værdi i pengebeløb: 10,1 mia. kr.

Andelen af eksponeringer for finansielle og ikkefinansielle
EU-virksomheder, som ikke er omfattet af artikel 19a og 29a
i direktiv 2013/34/EU, i forhold til de samlede aktiver, der er
omfattet af KPI’en:

Værdien af eksponeringer for finansielle og ikkefinansielle
EU-virksomheder, som ikke er omfattet af artikel 19a og
29a i direktiv 2013/34/EU :
For ikkefinansielle virksomheder: N/A

For ikkefinansielle virksomheder: N/A
For finansielle virksomheder: N/A
For finansielle virksomheder: N/A
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