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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

DK0010266238

Benchmark

OMXCAPGI All Share Index TR Gross

Vigtig information:

Website

- 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

https://www.danskeinvest.com
DK

Beviserne udstedt i

DKK
Kim Thomsen

- 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 09.04.2020. Restriction data as of 06.12.2019. (ID 1865-75)

Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på
Nasdaq Copenhagen. 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.

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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