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Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
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
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