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Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex.
Andelsklassen är ackumulerande.

AQR (Team managed)
AQR is a global investment management firm built at the
intersection of financial theory and practical application and
is a class leader within systematic investing.

Placeringsinriktning
Fonden är exponerad mot aktier från utvecklade marknader från hela världen,
antingen via direktinvesteringar eller indirekt via derivatinstrument. De bolag som
ingår i fonden skall leva upp till vissa så kallade ESG-kriterier (Environment,
Social and Governance), inklusive CO2-avtryck. Mer specifikt är fondens mål att
kombinera långa aktiepositioner på sammanlagt 130% av förmögenhetsvärdet
med korta positioner på 30%, men exponeringarna kan variera beroende på
förvaltarens aktuella marknadssyn. Genom en aktiv förvaltning väljer
förvaltningsteamet värdepapper genom at använda systematiska, disciplinerade
processer. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att
avvika signifikant från benchmark. Förutom den politik för hållbara investeringar
som omfattar samtliga fonder inom Danske Invest SICAV, avser denna fond att
undvika investeringar i bolag som anses bryta mot FNs Global Compact eller som
har aktiviteter inom kontroversiella vapen eller vars intäkter huvudsakligen härrör
från sektorer såsom tobak, eller som av andra skäl har särskilt låga ESG-betyg.
Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv
portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Investeringsfördelning: Sektorer per 30.12.2019, %

Riskindikator

Avkastning för perioden: 10.12.2019 - 31.01.2020

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 31.01.2020, %

Fondfakta
ISIN
LU1965271924
Jmf-index
MSCI World Index (net dividends reinvested)
Hemsida
https://www.danskeinvest.se
Fondens domicil
Luxemburg
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 10.02.2020, SEK
58,1
NAV-kurs, 14.02.2020
1.057,070

Årlig avkastning per 31.01.2020
2015

2016

2017

2018

Fond, %
Jämförelseindex, %

2019
-0,2

i år
2,1
2,3

Avkastning per 31.01.2020

Fond, %
Jämförelseindex, %

1 mån.
2,1
2,3

3 mån.

1 år

3 år

start
1,9
2,3

Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift

1,39%
3,00%
1,00%
0,00%

Materialet har tagits fram av Danske Invest, en 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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