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ESG-fonder
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och säkerställer god bolagsstyrning kallas
ESG-fonder (från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa fonder främjar ESG genom att
exempelvis investera i företag som fokuserar på klimat och relationer till arbetstagarna, mångfald eller
antikorruption. De kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från
att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade
upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Alla våra investeringsalternativ följer vår policy för ansvarsfulla investeringar som stöder vår ambition att skapa attraktiv
avkastning för dig och att bidra till hållbar utveckling. Detta innebär till exempel att vi inte investerar i företag som är involverade i
kontroversiella vapen eller företag som genererar en betydande andel av intäkterna från tjärsand, termisk kol och tobak.
Dessutom investerar vi inte i ett antal företag som bryter mot internationella normer, inklusive att bidra till klimatförändringar
och vattenföroreningar, kränkning av mänskliga rättigheter eller medverkan i korruption. Alla fonder integrerar också
hållbarhetsrisker som en del av att välja attraktiva investeringar och vi utövar aktivt ägande för att påverka företag mot en mer
ansvarsfull och hållbar riktning.

Integration av hållbarhet
Har tillgång till relevant hållbarhetsdata och -analys

Inkluderar materiella hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten

Deltar regelbundet i interna hållbarhetsutbildningar

Genomför materialitetsbedömningar på bolags-, sektoroch/eller land-nivå

Integrerar hållbarhetsinformation i investeringsanalysen

Aktivt ägarskap
Diskuterar ESG-ämnen med portföljbolag på regelbunden basis

Röstar regelbundet på bolagsstämmor

Deltar i gemensamma investerarinitiativ för att uppmuntra och
bidra till ökad transparens

Deltar i nomineringskommittéer

Samarbetar med andra branschaktörer, likasinnade investerare
samt andra relevanta parter

Redovisar aktiviteter på aktivt ägarskapsområdet

Screening & restriktioner
PROCESS

RESTRIKTIONER

Negativ screening

Alkohol (5%)

Fossila bränslen (5%)

Oljesand (5%)

Positiv screening

Kolgruvor (5%)

Vapen och/eller
krigsmateriel (5%)
Normer

Tobak (5%)

Kommersiell
spelverksamhet (5%)
Kontroversiella vapen

Torvbaserad
energiproduktion

Pornografi (1%)

* Siffra i parentes anger tröskelvärde på omsättningsnivå

Hållbarhetskommunikation & -rapportering
Rapporterar integration av hållbarhet, aktivt ägarskap och/eller screening & restriktioner

Fondfakta
ISIN
Hemsida
Jmf-index

LU1349495389
www.danskeinvest.se
SIX Portfolio Return Index (net dividends
reinvested)
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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

