
 

 

 

Risikomærkning af investeringsprodukter 
Oktober 2011 

 
I Danmark er der pr. 1. juli 2011 indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter. Skemaet nedenfor 

viser eksempler på anvendte investeringsprodukttyper og den risikomærkning, som produkttyperne har fået iflg. 

"Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter".  

Du kan se den komplette liste med produkttyper iflg. bekendtgørelsen på www.finanstilsynet.dk. Risikomærknings-

ordningen kombinerer den overordnede tabsrisiko og gennemskueligheden for hver produkttype. Risikomærknin-

gen svarer ikke til det risikobegreb, der normalt bruges i forbindelse med investering, hvor der f.eks. tages hensyn 

til kredit- eller tabsrisiko på udstederen af det konkrete produkt.  

Du skal være opmærksom på, at mærkningsordningen ikke kan stå alene som beslutningsgrundlag for din investe-

ring. Den er kun et supplement til den information, du bør indhente, inden du foretager en investering, eller til den 

rådgivning, du kan fortage efter afdækning af din investeringsprofil.  

 

Beskrivelse  Eksempler  

1 "Grøn"  Investeringsprodukter, hvor 

risikoen for at tabe hele det 

investerede beløb må betrag-

tes som meget lille, hvis du 

beholder investeringen, til den 

udløber. Produkttypen er ikke 

vanskelig at  

gennemskue.  

 Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR. 

 Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og 

DKK.  

 Realkreditobligationer udstedt af danske realkre-

ditinstitutter.  

 Skibskreditobligationer. 

2 "Gul"  Investeringsprodukter, hvor 

der er risiko for at du taber 

det investerede beløb helt 

eller delvist. Produkttypen er 

ikke vanskelig at gennem-

skue.  

 Garantbeviser, andelsbeviser. 

 Aktier, der er optaget til handel på et reguleret mar-

ked, f.eks. Novo Nordisk og Carlsberg.  

 Øvrige statsobligationer, f.eks. udstedt af USA eller 

af et euroland i en anden valuta end DKK og EUR.  

 Erhvervsobligationer, der er optaget til handel 

på et reguleret marked, f.eks. Nasdaq OMX.  

 Udenlandske realkreditobligationer, f.eks. svenske 

Stadshypotek AB. Investeringsforeningsbeviser og ET-

F'er, der er UCITS-godkendt, f.eks. Independent In-

vest, og World Wide Invest.  

 Strukturerede indlån/deposits.  

3 "Rød"  Investeringsprodukter, hvor 

der er risiko for at tabe mere 

end det investerede beløb 

eller produkttyper, som er 

vanskelige at gennemskue.  

 Alle Hedgefonde, f.eks.. Aktier, som ikke er optaget til 

handel på et reguleret marked (unoterede aktier).  

 Aktier, som er handlet på alternative markedspladser, 

f.eks. Dansk OTC.  

 Øvrige fonde, der ikke er UCITS-godkendt.  

 Exchange Traded Funds (ETF'er), der ikke er UCITS-

godkendt. Strukturerede obligationer.  

 Optioner, futures, terminsforretninger, swaps og øvrige 

finansielle kontrakter, både på investering og valuta.  

 


