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Beregning af CO2-aftryk
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
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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.
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Investerer i aktier i Pacific inkl. Canada ex. Japan.
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det
betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det
valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke
indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at
afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset.
Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det
valgte indeks pga. omkostningerne. Afdelingens
investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner.
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne
påvirker derfor afkastet.
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