Carbon footprint report

Danske Invest SICAV Europe Class A
Beräkningar för koldioxidavtryck

Portföljtäckning (%)

Koldioxidavtryck på fondnivå beräknas med utgångspunkt i bolagens "Scope 1" (direktutsläppp från egna anläggningar)
och "Scope 2" (utsläpp från köpt energi). CO2-datan kommer från dataservice-leverantören Trucost som använder sig
av bolagens egenrapporterade data för växthusgaser i enlighet med det sk GHG-protokollet. För ytterligare
upplysningar, se Danske Bank koldioxidavtryck, fondmetodik.

Andel av AuM med utsläppsdata

Störst bidrag landnivå

Störst bidrag sektornivå

(% av tilldelad tCO2e)

(% av tilldelad tCO2e)

CO2-utsläpp

5.056,5

Tilldelad tCO2e för innehav

Störst bidrag innehavsnivå

96,1

Fondfakta

(% av tilldelad tCO2e)

ISIN
Royal Dutch Shell Plc A (NL)

20%

ENEL SpA

20%

Total S.A. (FR)

13%

Rio Tinto Ord

10%

Jmf-index
Hemsida

LU0727217050
MSCI Europe Index (net dividends
reinvested)
https://www.danskeinvest.com

Fondens domicil
BASF SE

9%

LU

Valuta
Rådgivare

EUR
Kasper Brix-Andersen

Placeringsinriktning

Relativt koldioxidavtryck

Koldioxidsintensitet

(tC02e/investeringar i mUSD)

(tC02e/intäkter i mUSD)

Viktad genomsnittlig
koldioxidsintensitet
(tC02e/intäkter i mUSD)

Beräkningen är ett normaliserat mått på

Beräkningen baserar sig på bolagets direkta
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portföljens biddrag i termer av CO2e, baserat

och indirekta aktiviteter. Att normalisera CO2e

exponering till koldioxidintensiva bolag. Till

på det totala värdet av investeringarna. Detta

genom att ställa det i relation till bolagets

skillnad från övriga beräkningar så fördelas

möjliggör jämförelser på tvärs av portföljer.

intäkter kan säga något om portföljens

CO2e-intensitet med utgångspunkt i

koldioxids-effektivitet samt -risk.

portföljvikter snarare än ägarandelar eller
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Denna presentation baserar sig på data från tredje part. Danske Bank A/S accepterar inget ansvar för felaktigheter i denna data.
Document as of 01.12.2020. Carbon data as of 10.02.2020. (ID 3728-74)

Fonden investerar företrädesvis i europeiska aktier. Fonden
kan också i mindre omfattning investera i östeuropeiska
aktier och länder som gränsar till Östeuropa. Fonden kan
investera i länder som kategoriseras som
tillväxtmarknader. Länder som gränsar till Östeuropa
definieras som Armenien, Azerbajdzjan, Georgien,
Kazakstan och Turkiet. Genom en aktiv förvaltning väljer
förvaltningsteamet värdepapper som man anser har
attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att
fondens innehav och därmed avkastning kommer att
avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda
derivatinstrument för säkring och för en effektiv
portföljförvaltning.
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