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Fondfakta

Investerar främst i statsobligationer utställda i lokal valuta från länder på tillväxtmarknader.
Valutaderivat kan användas för att kunna separera obligations- och valutaexponering för de olika
länderna. Fonden är aktivt förvaltad. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan
komma att påverka avkastningen. Fonden kan innebära en hög kreditrisk, eftersom det får investeras i
obligationer med en lägre raring än BBB / Baa3, dvs. obligationer med låg kreditvärdighet.

Kontaktinformation

Fonden väljer in

Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK-2800 Kongens Lyngby
Tel: +45 3333 7171
http://www.danskeinvest.dk

Fonden tar hänsyn till ESG-aspekter i sin investeringsprocess, vilket innebär att ESG-betyg på
bolagsnivå är en integrerad del av de investeringsbeslut som tas i fonden.

Fonden väljer bort
Fonden investerar inte i statsobligationer utgivna av länder som på ett globalt plan bedöms tillhöra de
mest konfliktdrabbade eller orostyngda. Bedömningen baseras på information från Worldwide
Governance Indicators (WGI) men också andra källor, såsom EU, OECD eller viktiga FN-organ
(exempelvis Världsbanken). Vidare investerar fonden inte i länder som är föremål för sanktioner från
antingen EU eller FN:s säkerhetsråds sida.

Fondbolaget påverkar
Annan bolagspåverkan: Vid investeringar i statsobligationer är möjligheterna för att påverka utgivaren
ytterst begränsade jämfört med företagsobligationer och aktivt ägarskap är därför inte möjligt.

Resurser
Danske Bank har ett team som enbart arbetar med frågeställningar rörande ansvarsfulla investeringar.
Vi samarbetar med de externa konsultbolagen ISS-Ethix, Sustainalytics samt Trucost som bidrar med
analys och rådgivning vad avser ESG-aspekter, koldioxidavtryck samt företagens hållbarhetsprofil i
stort. En lista med de länder som inte uppfyller kraven i vår screening uppdateras en gång om året.
Fondens innehav övervakas kontinuerligt för att säkerställa att inga investeringar görs i länder som finns
med på listan.

Ytterligare information
Fondens investeringar publiceras löpande på www.danskeinvest.com. En lista över de bolag som inte
lever upp till vår grundläggande investeringspolitik på hållbarhetsområdet (sk normbaserad screening),
finns här: https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx

Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
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