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Beregning af CO2-aftryk

Porteføljens dækning (%)

CO2-aftryk på fond-niveau er beregnet ved at måle virksomhedens Scope 1 (direkte emission fra egne faciliteter) og
Scope 2 (emission fra tilkøbt energi). CO2-data hentes fra data-udbyderen Trucost, der anvender de data, som
selskaberne selv rapporter omkring drivhusgasser (GHG) i overensstemmelse med GHG protokollen (Greenhouse Gas
Protocol Corporate Standard). For yderligere oplysninger henvises til den metode, som er anvendt i Danske Banks
rapport omkring CO2-aftryk for specifikke fonde.
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Oplysningerne i denne præsentation baserer sig på data fra en tredjepart. Danske Banks A/S påtager sig intet ansvar for fejl i data leveret af tredjepartsleverandører.
Document as of 09.04.2020. Carbon data as of 10.02.2020. (ID 1008-75)

Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på
Nasdaq Copenhagen. Investeringsstrategien er aktiv. Det
betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for
at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og
afkast kan afvige fra benchmark, selvom afdelingen har et
smalt investeringsunivers.
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