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Danske Invest Bioteknologi Indeks KL
ESG-data

Sustainalytics Risiko Score

Danske Bank modtager ESG research & analyse fra forskellige dataleverandører. I denne rapport anvender vi
Sustainalytics "ESG Risiko Rating", der måler i hvor høj grad et selskabs økonomiske værdi er påvirket af ESG faktorer,
eller rettere omfanget af et selskabs ikke-håndterede ESG risici.
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Sustainalytics research highlights
- Måler selskabets eksponering til
væsentlige industrispecifikke risici og hvor
godt selskabet styrer disse risici.
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Alvorlig

- Eksponeringen er baseret på faktorer som
forretningsmodel, kapitalstyrke, geografi
og kontroverser.
- Udgangspunktet for ESG Risikomodellen
er baseret på god selskabsledelse og er
gældende for alle selskaber.
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- Knap 40 industrispecifikke indikatorer er
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performance.
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Illumina, Inc.

17

Nektar Therapeutics

44

Qiagen NV
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ACADIA Pharmaceuticals In
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Bio-Techne Corp
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Neurocrine Biosciences, I
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Biogen Inc.
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Ionis Pharmaceuticals, In

36

Charles River Laboratorie

23

Intercept Pharmaceuticals
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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.
Document as of 09.04.2020. Sustainalytics data as of 21.10.2019. (ID 1013-75)

Investerer i aktier i selskaber, der forsker inden for
bioteknologi eller understøtter den, anvender
bioteknologiske metoder eller fremstiller eller markedsfører
bioteknologiske, farmaceutiske eller medicinske produkter.
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. Valutarisici afdækkes
ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
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