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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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Skala

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
tilgængelige for at vurdere selskabets
performance.
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Pandora A/S

10

Alk-Abello A/S

50

ISS A/S

12

Per Aarsleff Holding A/S

41

Vestas Wind Systems A/S

13

Spar Nord Bank A/S
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Coloplast A/S

13

Ambu A/S

37

Matas A/S

13

Zealand Pharma A/S
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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 07.04.2020. Sustainalytics data as of 21.10.2019. (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.
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