SUSTAINALYTICS ESG RISK RATING

Danske Invest SICAV Russia Class A (SEK)
Data
Danske Bank drar nytta av ESG-data och -analys från en lång rad leverantörer. Denna rapport tar
utgångspunkt i Sustainalytics ramverk för "ESG Risk Rating", vilket ur ett ESG-perspektiv uppskattar det
ekonomiska värde som står på spel för ett enskilt bolag, eller annolunda uttryckt: den del av ett bolags
ESG-risker som inte bedöms hanteras på ett tillfredsställande sätt.
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SUSTAINALYTICS RISKFÖRDELNING

BOLAG MED LÄGST ESG-RISK
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TBC Bank Group PLC

14

Acron PJSC

Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC

14

Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 37

51

Polymetal International PLC

16

Alrosa PJSC

37

Global Ports Investments PLC

21

Gazprom PJSC

37

X5 Retail Group NV

21

LUKOIL PJSC

35

SUSTAINALYTICS BYGGKLOSSAR
Dålig bolagsstyrning utgör en väsentlig risk för
företag. Analysen innehåller en omfattande
översikt över företagets beteende.

SUSTAINALYTICS ANALYSRAMVERK
Mäter ett bolags exponering till branschspecifik
materiell risk samt hur väl bolaget hanterar denna
risk.

Väsentliga ESG-frågor ingår eftersom det sannolikt
kommer att ha en signifikant effekt på företagets
värde.

Exponeringsberäkningen baserar sig på faktorer
såsom affärsmodell, fianansiell styrka, geografisk
fördelning samt kontroverser. Ledningsrelaterade
betyg (corporate governance) är fullt ut
integrerade i ESG

Idiosynkratiska frågor är en oväntad händelse i den
mening att de inte är relaterade till den specifika
branschen och affärsmodellen.

Risk Rating som utgör utgångspunkten för alla
bolag.

Läs mer på sustainalytics.com/esg-data
Närmare 40 branschspecifika indikatorer
används för att fastställa bolagens situation.
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Disclaimer & kontaktinformation
Detta produktblad har tagits fram av Danske Bank A/S
(”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank
står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten
Finanstilsynet.
Detta produktblad har sammanställts enbart i syfte att
utgöra informationsmaterial och det ska inte ses som någon
form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell
rådgivning. Mottagaren måste själv konsultera sin rådgivare
vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor
för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande
för denne.
Detta produktblad är inte avsett som ett erbjudande eller
begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella
instrument, detta innefattar också instrument distribuerade
av tredje part. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att
tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte
vilseledande, svar banken inte för innehållets riktighet eller
för dess fullständighet. Banken påtar sig inget ansvar för
förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att
mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig
heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av
någon information tillhandahållen från tredje part, som
erhållits från källor som (lägg till Danske Bank eller DIMA)
bedömts tillförlitliga, men som inte har verifierats av en
oberoende part.
Presenterade uppgifter om avkastning är baserade på
historisk fakta. Historisk avkastning är inte en indikation på
framtida avkastning och investerare kan göra förluster på sin
investering.
Detta produktblad eller någon kopia av detta får inte föras
med eller översändas till Förenta Staterna, dess territorier
eller besittningar (”USA”) eller direkt eller indirekt
distribueras i USA eller till någon US-person (så som det
definieras i vid var tid gällande ”Regulation S under the U.S
Securities Act of 1933”, inkluderande alla medborgare i USA
och personer bosatta där samt bolag och andra juridiska
personer etablerade enligt lagstiftning i USA.
Information eller uppfattningar som ingår i detta produktblad
är inte avsedda för distribution till eller användning av någon
person i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution
eller användande strider mot gällande lag.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och bas
fakta för investerare. Prospektet ((på engelska eller danska)
och basfakta för investerare (på svenska) för fonden samt
information om kundklagomål (investerarrättigheter på
svenska) kan erhållas på danskeinvest.se genom att klicka på
"våra fonder"-> välja relevant fondöversikt -> välja relevant
fond -> välj "dokument".
Om faktabladet avser en ESG-fond eller en fond med ett
hållbart investeringsmål, kan du hitta mer information om
fondens hållbarhetsaspekter på danskeinvest.se genom att
klicka på "våra fonder"-> välja den relevanta fondöversikten
-> välja relevant fond -> välja "dokument".
I beslutet att investera i en ESG-fond eller en fond med ett
hållbart investeringsmål bör beaktasl fondens alla
miljömässiga och/eller sociala egenskaper, eller målet om
hållbara investeringar enligt beskrivningen i prospektet.
Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de
arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.
Copyright © Danske Bank A/S. Alla rättigheter är
reserverade för banken. Presentationen är skyddad av
copyright och får inte mångfaldigas helt eller delvis utan
tillstånd.
Danske Bank, Sverige Filial
Box 7523
103 92 Stockholm
http://www.danskebank.se/

