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ESG-fonde
Fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis,
kalder vi for ESG-fonde. Fondene fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i
selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De
kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig
fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.
ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU's 'Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger'.

Alle dine investeringsmuligheder i Danske Invest følger vores politik for ansvarlige investeringer, hvor ambitionen er at skabe
attraktive afkast til dig og bidrage til bæredygtig udvikling. Det betyder bl.a. at alle vores fonde fravælger selskaber, der er
involveret i kontroversielle våben eller bygger deres forretning på kul, tjæresand og tobak. Hertil investeres der heller ikke i en
række selskaber, der bryder med internationale normer og eksempelvis bidrager til vandforurening og klimaforandringerne,
bryder med menneskerettighederne eller er involveret i korruption. Alle fonde analyserer også bæredygtighedsrisici som led i at
udvælge attraktive investeringer til dig og bruger aktivt ejerskab til at påvirke selskaber i en mere ansvarlig og bæredygtig
retning.

Integration af bæredygtighed
Har adgang til relevante bæredygtighedsdata og -forskning
Deltager jævnligt i bæredygtighedsuddannelse

Inkluderer væsentlige bæredygtighedsfaktorer i
investeringsbeslutninger
Vurderer væsentlige bæredygtighedsfaktorer på
virksomheder/sektorer/lande

Integrerer bæredygtighedsinformation i investeringsanalysen

Aktivt ejerskab
Går jævnligt i dialog med selskaber

Stemmer jævnligt på generalforsamlinger

Deltager i investor-initiativer til at opfordre til øget
gennemsigtighed

Deltager i nomineringskomiteer

Samarbejder med andre finansielle institutioner og andre
relevante parter

Offentliggør aktivt ejerskabsaktiviteter

Screening og restriktioner
PROCES

RESTRIKTIONER

Negativ screening

Alkohol (5%)

Fossile brændstoffer (5%)

Oliesand (5%)

Positiv screening

Kulminedrift (5%)

Militært udstyr (5%)

Tobak (5%)

Kommerciel
spillevirksomhed (5%)

Normer

Tørv til produktion af
elektricitet

Kontroversielle våben

Pornografi (1%)

* Tallene i parentes angiver overskudsgrænsen

Bæredygtighedskommunikation og rapportering
Rapporterer om integration af bæredygtighed, aktivt ejerskab og/eller screening og restriktioner
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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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