ESG restriction report

Danske Invest Allocation Horisont Balanserad Class SA
Introduktion till investeringsrestriktioner

Fondfakta

En fond med ESG-restriktioner får inte investera i bolag som är involverade i vissa på förhand definierade affärsverksamheter.
Exempelvis får inga fonder från Danske Invest investera i bolag där kol står för mer än 30 % av de totala intäkterna. De fondspecifika
investeringsrestriktionerna framgår av informationen nedan.

ISIN
Jmf-index

LU1349505955
40% OMRX Total Market Index, 30% MSCI AC World (net
dividends reinvested), 20% SIX Portfolio ... (mer)

Viktig information:
- Danske Bank uppdaterar löpande sin ESG-data, vilket både innebär att nya bolag kan bli föremål för restriktioner samtidigt som
existerande restriktioner kan komma att hävas.
- Vissa fonders investeringsområden kan helt sakna exponering mot listan av exkluderade bolag och därför vara helt opåverkade av
Danske Banks ESG-restriktioner.
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- Fond-i-fonder som investerar i fonder som inte förvaltas av Danske Invest, omfattas inte nödvändigtvis av restriktionerna.

Placeringsinriktning

Investeringsrestriktioner och -definitioner
Denna fond omfattas av följande investeringsrestriktioner:
Alkohol

Fossila bränslen

Oljesand

Bolag där mer än 5 % av intäkterna
härrör från alkohol.

Bolag där mer än 5 % av intäkterna
härrör från fossila bränslen.

Bolag där mer än 30 % av intäkterna
härrör från utvinning av oljesand.

Kolgruvor

Vapen och/eller krigsmateriel

Tobak

Bolag där mer än 30 % av intäkterna
härrör från kolbrytning.

Bolag där mer än 5 % av intäkterna
härrör från vapen och/eller
krigsmateriel.

Bolag där mer än 5 % av intäkterna
härrör från tobak.

Kommersiell spelverksamhet

Normer

Övrigt

Bolag där mer än 5 % av intäkterna
härrör från kommersiell
spelverksamhet.

Bolag som inte följer internationella
normer.

Övrigt

Kontroversiella vapen

Pornografi

Bolag involverade i personminor,
biologiska & kemiska vapen,
klusterbomber eller kärnvapen.

Bolag där mer än 1 % av intäkterna
härrör från pornografi.

Denna presentation baserar sig på data från tredje part. Danske Bank A/S accepterar inget ansvar för felaktigheter i denna data.
Document as of 15.07.2020. Restriction data as of 21.04.2020. (ID 4476-74)

Fonden når exponering, direkt eller genom andra fonder, mot aktier
och obligationer i företag som uppfyller vissa kriterier för hållbara
investeringar. I allmänhet förväntas fonden att placera relativt lika
betoning på aktier och obligationer. Fonden investerar endast i
underliggande fonder som tillämpar hållbara investeringar antingen
via val av värdepapper eller via sammansättningen av index.
Fonden kan nå exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och
länder, inklusive tillväxtmarknader. Förutom den hållbarhetspolitik
som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna
fond inte i aktier och obligationer från företag bolag vars intjäning
huvudsakligen härrör från sektorer som tobak och pornografi.
Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel
tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar
och möjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed
avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden
kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för
kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till
ökad juridisk- och motpartsrisk. Fonden kan använda
derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning,
men även för investeringsändamål.
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