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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.
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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.
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Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett
globalt aktieindex. Mer specifikt investerar fonden i aktier
och aktierelaterade instrument som handlas på en reglerad
marknad. Förväntad tracking error är 1 procent (ej
garanterat). I den passiva förvaltningen av fonden
investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell
direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för
att härigenom reducera handelskostnader samt minimera
fondens tracking error. Tracking error används för att
mäta skillnaden mellan fondens avkastning och
benchmarket. Fonden kan använda derivatinstrument för
säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för
investeringsändamål.
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