ESG restriction report

Danske Invest Europa, klasse DKK d
Introduktion til investeringsrestriktioner

Stamdata

En fond med ESG-restriktioner må ikke investere i selskaber involverede i på forhånd definerede forretningsaktiviteter. For eksempel
investerer ingen af Danske Invests fonde i selskaber, hvor kul står for mere end 30% af omsætningen. De specifikke
restriktionskriterier for den enkelte fond fremgår af informationen nedenunder.

Fondskode

DK0010252956

Benchmark

MSCI Europe Index incl. net div

Vigtig information:

Website

https://www.danskeinvest.com

- Danske Bank opdaterer løbende sine ESG-data, hvilket betyder at nye selskaber kan blive underlagt restriktioner samtidigt med, at
der kan åbnes op for investeringer i selskaber som p.t. er underlagt restriktioner.

Fondens domicil

- Visse fondes investeringsunivers er ikke eksponeret til de ekskluderede selskaber og vil med andre ord være upåvirkede af Danske
Banks ESG-restriktioner.

Rådgiver

DK

Beviserne udstedt i

DKK
Kasper Brix-Andersen

- For fund-of-funds gælder restriktionerne ikke nødvendigvis eksternt forvaltede fonde (dvs. fonde der ikke forvaltes af Danske Invest).

Investeringspolitik

Investeringsrestriktioner og -definitioner
Følgende investeringsrestriktioner gælder for denne fond:
Alkohol

Fossile brændstoffer

Oliesand

Selskaber, hvor mere end 5% af
omsætningen stammer fra alkohol.

Selskaber, hvor mere end 5% af
omsætningen stammer fra fossile
brændstoffer.

Selskaber, hvor mere end 30% af
omsætningen stammer fra oliesand.

Kulbaseret el-produktion

Militært udstyr

Kulminedrift

Selskaber, hvor mere end 30% af
omsætningen stammer fra kulbaseret
el-produktion.

Selskaber, hvor mere end 5% af
omsætningen stammer fra militært
udstyr.

Selskaber, hvor mere end 30% af
omsætningen stammer fra kuldrift.

Kommerciel spillevirksomhed

Normer

Tobak

Selskaber, hvor mere end 5% af
omsætningen stammer fra kommerciel
spillevirksomhed.

Selskaber som ikke følger internationale
normer.

Selskaber, hvor mere end 5% af
omsætningen stammer fra tobak.

Kontroversielle våben

Pornografi

Øvrigt

Selskaber involveret i
anti-personelminer, kemiske &
biologiske våben, klyngevåben eller
atomvåben.

Selskaber, hvor mere end 1% af
omsætningen stammer fra pornografi.

Øvrigt

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 07.04.2020. Restriction data as of 06.12.2019. (ID 1823-75)

Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel
kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande,
der grænser op til Europa. Investeringsstrategien er aktiv.
Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer
for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen
til risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og
dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.
Valutarisikoen er begrænset, fordi der investeres i
europæiske værdipapirer.
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