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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.
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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.
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Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer med en
hållbarhetsprofil som är stark eller under positiv förändring, vad avser miljö,
sociala förhållanden samt bolagsledning (ESG-kriterier). Fonden främjar olika
miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att
systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under
investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. Fonden är inte en hållbar
investering som beskrivs i artikel 9 i Disclosureförordningen (SFDR, EU
förordningen 2019/2088). Vad avser fondens investering i eller exponering mot
obligationer med kreditbetyg lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller
utan kreditbetyg så får den högst uppgå till 25 procent av
netooförmögenheten. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet
värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det
förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika
signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för
riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för
investeringsändamål. Fondens totala modifierade duration, inklusive
kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus
två år. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i
andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara
valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra
valutor.
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