Carbon footprint report

Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
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 investerar i aktier på tillväxtmarknader.
Investeringsstrategin är passiv, dvs indexbaserad. Det
innebär att investeringarna är sammansatta för att spegla
fondens jämförelseindex. Det kan finnas investeringar som
inte ingår i indexet. Som investerare kan du förvänta dig
att avkastningen i stort sätt motsvarar utvecklingen för
jämförelseindexet. Avkastningen kommer normalt att vara
något lägre än utvecklingen för fondens jämförelseindex på
grund av avgifterna. Fondens investeringar är underlagt
särskilda etiska restriktioner. Valutarisken är inte säkrad
och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka
avkastningen.
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