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Marknadsföringsmaterial

Fondens hållbarhetsöversikt
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad svensk realräntefond. Minst 75 procent av innehaven skall utgöras av
realränteobligationer vars avkastning löpande räknas upp med den faktiska inflationen. Obligationera
skall vara emitterade i svenska kronor. Den totala genomsnittliga modifierade duration (ränterisk),
inklusive kontanter, är 2 till 12 år. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper
som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Fonden kan använda derivatinstrument för
säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fonden väljer in

Fondfakta
Kontaktinformation
Danske Invest Management Company
(Société Anonyme)
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
http://www.danskeinvest.lu

Fondens investeringsområde innebär ytterst begränsade möjligheter för hållbarhetsbaserade tillval.

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.

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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