CARBON FOOTPRINT REPORT

Danske Invest Danmark - Akkumulerende, klasse DKK
Danske Invest støtter den grønne omstilling ved at påvirke selskaber til at reducere deres CO2-udledning og være en medspiller
i at skabe et mere bæredygtigt samfund. Danske Invest er bl.a. en del af initiativerne Montréal Carbon Pledge, Climate Action
100+, Carbon Disclosure Project samt andre initiativer, der specifikt arbejder for at reducere den globale CO2-udledning.
Fondens CO2-rapport viser eksempelvis i hvilken grad fondens selskaber er udsat for klimarisici i forhold til benchmark.
Beregning af CO2-aftryk
Fondens CO2-aftryk er beregnet ved at måle Scope 1 (direkte emission fra egne faciliteter) og Scope 2 (emission fra tilkøbt
energi) fra virksomhederne, fonden investerer i. CO2-data hentes fra data-udbyderen Trucost, der anvender de data, som
selskaberne selv rapporterer omkring drivhusgasser (GHG) i overensstemmelse med GHG protokollen (Greenhouse Gas
Protocol Corporate Standard).
Relativt CO2-aftryk
Tallet viser, hvor meget fondens investeringer udleder af forskellige drivhusgasser omregnet til CO2 (CO2-ækvivalenter).
Beregningen er baseret på den samlede værdi af investeringerne. Dette giver mulighed for at sammenligne selskaber på tværs
af fonde.
Vægtet gns. Af CO2-intensitet
Tallet estimerer fondens investeringer i CO2-intensive selskaber. Denne beregning er baseret på, hvor meget selskabet udgør af
fondens investeringer.
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Disclaimer & kontaktoplysninger
Dette dokument er udarbejdet af Danske Bank Asset
Management - en division af Danske Bank A/S ("Danske
Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet i
Danmark.
Dokumentet er udarbejdet til orientering, og skal ikke
benyttes som grundlag for investeringer eller nogen form for
rådgivning, hverken lovgivningsmæssigt, skattemæssigt eller
i finansielle henseender. Du opfordres til at drøfte eventuelle
disposioner på grundlag af materialet med din
investeringsrådgiver. Dokumentet er ikke en opfordring til
køb eller salg af nogen finansielle instrumenter. Vi har
omhyggeligt søgt at sikre os, at indholdet i dette dokument er
korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget
ansvar for dokumentets nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi
påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab,
der følger af dispositioner foretaget på baggrund af dette
dokument. Vi påtager os intet ansvar for nøjagtigheden
og/eller fuldstændigheden af oplysninger fra tredjepart, som
er hentet fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er
uafhængigt bekræftet.
Danske Bank opfordrer potentielle investorer til at søge
investeringsrådgivning, før de beslutter at investere. Danske
Bank opfordrer også potentielle investorer til at læse
prospektet samt central investorinformation, hvor de
potentielle investorer kan finde mere information vedrørende
risikoen ved den mulige investering. Tidligere afkast er ingen
garanti for fremtidige afkast.

Danske Bank kan (på vegne af sig selv eller kunder),
tilknyttede selskaber eller ansatte, sælge tjenester til,
investere i lange eller korte positioner, eller på anden måde
have interesser i investeringerne (herunder afledte
finansielle instrumenter) udstedt af udstederne, som er
nævnt i dokumentet.
Hverken dette dokument eller kopier heraf må viderebringes
eller formidles til Amerikas Forenede Stater, dets territorier
eller besiddelser ("the United States") eller distribueres
direkte eller indirekte i USA eller til "US persons" som
defineret i United States Securities Act af 1933 med
ændringer og United States Securities Exchange Act af
1934 med ændringer, herunder amerikanske statsborgere
eller bosiddende i USA, eller ethvert selskab, partnerskab
eller anden enhed, der er organiseret under amerikansk
lovgivning. Ligeledes må dokumentet ikke distribueres
direkte eller indirekte i jurisdiktioner, hvor fondene ikke har
markedsføringstilladelse.
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alle rettigheder, og dokumentet må ikke helt eller delvist
gengives uden tilladelse.
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