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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.

93%

Fondfakta

Allvarlig

- Exponeringsberäkningen baserar sig på
faktorer såsom affärsmodell, fianansiell
styrka, geografisk fördelning samt
kontroverser.

29

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.

Jmf-index

30-40

Hemsida

Medium

20-30

Fondens domicil

Låg

10-20

Obetydlig

0-10

- Närmare 40 branschspecifika indikatorer
används för att fastställa bolagens
situation.

DK0061270451
MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytter målt i SEK

https://www.danskeinvest.com
DK

Valuta

SEK

Rådgivare

Kim Thomsen

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

Localiza Rent a Car S.A.

7

Innehav

ESG-risk

Zhongjin Gold Corp., Ltd.

71

Wipro Limited

11

Inner Mongolian Baotou St

68

Grupo de Inversiones Sura

11

Tongling Nonferrous Metal

65

Lojas Renner S.A.

12

Jinduicheng Molybdenum Co

61

WPG Holding Co Ltd

12

PetroChina Co Ltd

61

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 6220-74)

Fonden investerar i aktier på tillväxtmarknader.
Investeringsstrategin är passiv, dvs indexbaserad. Det
innebär att investeringarna är sammansatta för att spegla
fondens jämförelseindex. Det kan finnas investeringar som
inte ingår i indexet. Som investerare kan du förvänta dig
att avkastningen i stort sätt motsvarar utvecklingen för
jämförelseindexet. Avkastningen kommer normalt att vara
något lägre än utvecklingen för fondens jämförelseindex på
grund av avgifterna. Fondens investeringar är underlagt
särskilda etiska restriktioner. Valutarisken är inte säkrad
och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka
avkastningen.
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