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Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen 

Danske Invest Select 

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne for Investeringsforeningen Danske Invest 
og Investeringsforeningen Danske Invest Select.  

 

Der er foretaget følgende ændringer:  

 

- Teksten vedrørende bæredygtighedsrisiko under ”4. Generelt for alle afdelinger” er opdateret. 

Afsnittet er endvidere blevet opdelt i ”Beskrivelse af afdelingernes integration af 

bæredygtighedsrisici” og ” Beskrivelse af bæredygtighedsrelaterede egenskaber for afdelingerne”. 

- Alle artikel 8 og 9 afdelinger har fået tilføjet restriktion på pornografi.  

- Flere afdelinger har fået tilføjet restriktionsliste defineret af Norges Bank (kaldet ”Statens Pensjons 

Utland” – ”SPU” restriktioner)  

- Europa Small Cap KL og Europa Small Cap – Akkumulerende KL i Investeringsforeningen Danske 

Invest har fået tilføjet restriktioner på alkohol og kommerciel spillevirksomhed.  

- Tactical Asset Allocation Sverige – Accumulating KL i Investeringsforeningen Danske Invest Select 

har fået tilføjet restriktioner på alkohol, kommerciel spillevirksomhed og militært udstyr.  

- Ændringer til afsnit 6. ”Afdelingernes/andelsklassernes risici”:  

o Tabellen over risikoindikatoren er fjernet. Data vil fortsat være tilgængelige på 

www.danskeinvest.dk 

o I teksten omkring bæredygtighedsrisiko under afsnit 6 er det præciseret om indvirkningen af 

bæredygtighedsrisiko på afdelingens afkast forventes at være ”lav”, ”medium” eller ”høj”. 

Vurderingen er baseret på data fra udbydere, der er specialiserede i bæredygtighedsdata.  

- Desuden er der 3 afdelinger, som ændrer SFDR-kategori: 

o Østeuropa – under afvikling i Investeringsforeningen Danske Invest kategoriseres som artikel 

6 og fjernes derfor fra oversigten over artikel 8 afdelinger.  

o US High Yield Bonds KL og US High Yield Bonds – Akkumulerende KL i 

Investeringsforeningen Danske Invest Select ændres fra artikel 6 til artikel 8.  

- ”Aberdeen Asset Managers Limited” har ændret navn til ”abdrn Investment Limited”. Dette er 

opdateret i ”10.7 Porteføljeforvalter” i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest 
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- I bilag 1 og 2 er der opdateret emission- og indløsningspriser, offentliggjort den 16. december 2022. 

Herudover medfører dette ændring af ÅOP i bilag 6. 

- En opdatering af alle SFDR-bilag i prospekterne til den nye europæiske skabelon. Skabelonen stiller 

krav om yderligere oplysninger. Det drejer sig blandt andet om, hvor stor en andel af porteføljen, som 

fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, hvor stor en andel af porteføljen som minimum 

investeres i bæredygtige investeringer, og hvor stor en andel af disse, der minimum allokeres til 

miljømæssige investeringer, sociale investeringer eller investeringer, der følger EU’s taksonomi, 

eller ”andre” miljømæssige investeringer. 

 

Prospekterne kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk. 
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