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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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Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

14%
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CEZ, a. s.

9%

International Consolidated Airlines Group, S.A.

8%

Enel SpA

7%

Dette nøgletal estimerer porteføljens eksponering til CO2-intensive
selskaber. Til forskel for de andre nøgletal er denne måling baseret på
porteføljens vægte fremfor at være målt på ejerskab eller ansvar.

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 1034-75)

Investerer i udenlandske obligationer med hovedvægten på
virksomhedsobligationer og kreditobligationer. Mindst 75%
af afdelingens formue skal være udstedt i euro. Afdelingen
er aktivt styret, og mindst 75% af afdelingens formue skal
være investeret i obligationer med høj kreditkvalitet.
Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker
derfor ikke afkastet. Det forventes, at afdelingens
beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på
udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens
afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.
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