KOLDIOXIDAVTRYCK

Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A-sek
Danske Invest stödjer omställningen till en hållbar framtid genom att försöka påverka företag att begränsa sina koldioxidutsläpp,
omfamna gröna tillväxtmöjligheter och stödja resan till ett mer hållbart samhälle. Danske Invest är en del av initiativen Montréal
Carbon Pledge, Climate Action 100+, Carbon Disclosure Project samt andra initiativ som specifikt arbetar för att minska
globala koldioxidutsläpp. Fondens CO2-rapport visar till exempel i vilken utsträckning de investerade företagen exponeras mot
klimatrisker jämfört med referensindex.
Beräkningar för koldioxidavtryck
Fondens koldioxidavtryck beräknas med utgångspunkt i bolagens "Scope 1" (direktutsläppp från egen produktion) och "Scope 2"
(utsläpp från inköpt energi). Koldioxiddata kommer från data-leverantören Trucost som använder sig av bolagens
egenrapporterade data för växthusgaser i enlighet med det sk GHG-protokollet.
Koldioxidavtryck
Figuren visar hur mycket av fondens investeringar avger olika växthusgaser som omvandlats till CO2 (CO2-ekvivalenter).
Beräkningen baseras på investeringarnas totala värde. Detta tillåter för att mellan fonder.
Vägt genomsnitt av CO2-intensitet
Siffran uppskattar fondens investeringar i CO2-intensiva företag. Denna beräkning baseras på hur mycket företagen utgör av
fondens totala investeringar.
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Disclaimer & kontaktinformation
Denna publikation har tagits fram av Danske Bank Asset
Management - en division av Danske Bank A/S ('Danske
Bank'). Danske Bank står under danska Finanstilsynets
tillsyn.
Denna publikation har endast tagits fram i informationssyfte
och skall inte betraktas som rådgivning ur ett investerings-,
skatte-, finans- eller juridiskt perspektiv. För de i förhållande
till lämplighet relevanta aspekterna av dessa och andra
perspektiv måste läsaren konsultera sin professionella
rådgivare. Den är inte ett erbjudande eller en uppmaning till
köp eller sälj av något finansiellt instrument. Emedan
innehållet har tagits fram med tillbörlig noggrannhet för att
därigenom säkerställa att det är rättvisande och sant och
inte missledande, ansvaras det inte för dokumentets
riktighet och fullständighet samt eventuell förlust som
uppstår genom dispositioner som har tagit sin utgångspunkt
i det samma. Vi frånsäger oss allt ansvar för riktigheten och
noggrannheten av information från tredje part som erhållits
från källor som enligt vår bedömning är pålitliga men vars
oberoende inte har verifierats.
Danske Bank uppmanar potentiella investerare att söka
rådgivning innan beslut om investering tas. Likaledes
uppmanar Danske Bank potentiella investerare att läsa
Informationsbroschyr samt Basfakta för investerare där
man som potentiell investerare kan hitta mer information om
riskerna med den möjliga investeringen. Historisk avkastning
är ingen garanti för framtida avkastning.

Danske Bank (för egen eller kunders räkning),
samarbetsbolag eller anställda, kan sälja tjänster till, handla
med, ta långa eller korta positioner i, eller på annat sätt vara
intresserad att investera i (inklusive derivatinstrument)
samtliga av de bolag som nämns i detta dokument.
Dokumentet eller kopior av det samma får inte föras in eller
spridas inom Amerikas Förenta Stater, inklusive territorier
eller besittningar som hör till de samma ('USA') eller
distribueras direkt eller indirekt i USA eller till någon 'US
persons' (såsom definierad i United States Securities Act
från 1933 med ändringar och United States Securities
Exchange Act från 1934), inklusive någon med nationell
tillhörighet till eller hemmahörande i USA, eller något bolag,
partnerskap eller annan enhet som står under USAs lagar.
På samma sätt får dokumentet varken direkt eller indirekt
distribueras i jurisdiktioner där fonderna inte har
marknadsföringstillstånd.
Danske Bank Asset Management - en division inom Danske
Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 Köpenhamn, Danmark
CVR-nr.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
https://danskebank.dk/asset-management

