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Fundamental Fondsmæglerselskab A/S 
 

 
 
Risikomærkning af værdipapirer   
 
 
På baggrund af reglerne fra Finanstilsynet om risikomærkning af investeringsprodukter har 
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S inddelt typerne af investeringsprodukter i 3 kategorier (grøn, 
gul og rød mærkningskategori), som afhænger af risikoen for tab ved investering i produkttypen, samt 
produkttypens gennemskuelighed og konsekvenserne ved investering i produkttypen. 
 
 
Grøn mærkningskategori 
 
I den grønne mærkningskategori indgår de relativt simple investeringsprodukter, hvor risikoen for at 
tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb, 
ligesom disse investeringsprodukter typisk ikke er vanskelige at gennemskue. 
 
Produkter i grøn mærkningskategori:   
 
Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR 
Statsobligationer udstedt af eurolande i DKK og EUR 
Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter. 
Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter 
Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter 
Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut 
Obligationer udstedt af Kommune Kredit 
 
 
Gul mærkningskategori 
 
I den gule mærkningskategori indgår de investeringsprodukter, hvor det investerede beløb kan tabes 
helt eller delvist. Investeringsprodukterne i denne kategori er typisk ikke vanskelige at gennemskue, 
da produkterne er relativt enkle. 
 
Produkter i gul mærkningskategori: 
 
Garantbeviser 
Andelsbeviser 
Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked 
Erhvervsobligationer, der er optaget til handel 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 mærkningskategori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
Rød mærkningskategori 
 
I den røde mærkningskategori er investeringsprodukterne ofte komplekse og svære at gennemskue. 
Samtidig kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 
 
Produkter i rød mærkningskategori: 
 
Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt 
Pantebreve 
Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked 
Erhvervsobligationer, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked 
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 f.eks. valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, 
afkast, renter, indeks og råvarer 
Renteswaps 
Swaptioner 
Aktieswaps og swaps på aktieindeks 
Valutaswaps (udveksling af betaling i forskellige valutaer) 
Inflations- og råvarerswaps 
Total Return Swaps 
Contract For Difference (CFD’er) 
Credit Default Swap (CDS’er) 
Fremtidige renteaftaler (FRA’er) 
Exchange Traded Funds (ETF’er) 
Tegningsretter på produkter i rød mærkningskategori 

 


