Sustainalytics ESG Risk Rating

Danske Invest SICAV Sverige Class SA
Sustainalytics Risk Score

ESG-data

Genomsnitt på tvärs av innehav

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.

Sustainalytics analysramverk

Sustainalytics byggklossar

Portföljtäckning
% av portföljen som täcks av Sustainalytics

Sustainalytics risk-nivåer

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

Innehav

Skala
ISIN
>40

Hög

- Ledningsrelaterade betyg (corporate
governance) är fullt ut integrerade i ESG
Risk Rating som utgör utgångspunkten för
alla bolag.

89%

Fondfakta

Allvarlig

- Exponeringsberäkningen baserar sig på
faktorer såsom affärsmodell, fianansiell
styrka, geografisk fördelning samt
kontroverser.
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- Närmare 40 branschspecifika indikatorer
används för att fastställa bolagens
situation.
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Placeringsinriktning

Sustainalytics riskfördelning

Bolag med lägst ESG-risk

Bolag med högst ESG-risk

Fördelning ESG-risk

(i enlighet med Sustainalytics ESG Risk

(I enlighet med Sustainalytics ESG Risk

Rating)

Rating)

Innehav

ESG-risk

Investor AB

7

Innehav

ESG-risk

Scandi Standard AB

40

ÅF AB (publ)

14

AAK AB

35

Coor Service Management H

15

Ambea AB (publ)

33

ASSA ABLOY AB (publ)

15

Instalco Intressenter AB

30

Telefonaktiebolaget LM Er

15

Trelleborg AB

30

Denna presentation baserar sig på data från tredje part. Danske Bank A/S accepterar inget ansvar för felaktigheter i denna data.
Document as of 01.12.2020. Sustainalytics data as of 21.10.2019. (ID 4481-74)

Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier. Mer
specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av
sin nettoförmögenhet i aktier och aktierelaterade
värdepapper som handlas på en reglerad marknad i
Sverige eller, om de handlas på annan reglerad marknad,
är utgivna av bolag som är hemmahörande eller har sin
huvudsakliga aktivitet i Sverige. Genom en aktiv
förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som
man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det
förväntas inte att fondens innehav eller avkastning
kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan
använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv
portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
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