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Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex.
Andelsklassen är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag inom
OECD som kännetecknas av en hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala
förhållanden och ägarstyrning som antingen är stark eller utvecklas i positiv
riktning. Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god
bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera
hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap.
Fonden är inte en hållbar investering som beskrivs i artikel 9 i
Disclosureförordningen (SFDR, EU förordningen 2019/2088). Fonden kan
investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: obligationer med en
rating lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan rating: 25%. Genom en
aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har
attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed
avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda
derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för
investeringsändamål. Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida
medel, skall följa durationen för jämförelseindex med +/- 2 år som tillåten
avvikelse. Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot
fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til
investeringene i fondet.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
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Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

Fondfakta
LU2403523629
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+
(hedged into the respective class currency)
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fondens domicil
Luxemburg
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 26.11.2021, SEK
421,5
NAV-kurs, 02.12.2021
100,730
Duration, 30.11.2021
7,25
Förräntningstakt, 30.11.2021
2,35

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.
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