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Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Rådgiver

Mål
Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Du får normalt
udbytte hvert år.
Investeringspolitik
Afdelingen investerer primært i østeuropæiske og tyrkiske aktier. I mindre
omfang kan fonden investere i aktier fra lande, der grænser op til Østeuropa.
Fonden kan også investere i lande, der betragtes som nye markeder.
Afdelingen følger Danske Banks politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer
visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.
Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge
værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.
Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet ikke vil afvige
signifikant fra benchmarket.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv
porteføljeforvaltning.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 7 år.
Afkast i perioden: 29.09.2020 - 31.03.2021

Navn:
Ole Gotthardt
Danske Bank Asset Management
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
37

10 største investeringer pr. 26.02.2021 *)
Investering
Gazprom Adr (Gb)
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd)
Sberbank (Usd)
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb)
Tatneft (Usd)
Mobile Telesystems Pjsc (Usd)
Otp Bank
Yandex Nv A (Usd)
Novatek Gdr (Gb)
Pko Bank Polski S.A.

Vægt
9,8%
8,8%
8,3%
4,8%
4,5%
3,5%
3,4%
3,4%
3,2%
3,0%

*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Lande pr. 26.02.2021, %

Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 31.03.2021, %

Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.

Årlige afkast pr. 31.03.2021
2016

2017

2018

2019

Produkt, %
Benchmark, %

2020
23,0
16,8

i år
5,7
4,6
Stamdata

Afkast pr. 31.03.2021

Produkt, %
Benchmark, %

1 mdr.
3,5
4,8

3 mdr.
5,7
4,6

1 år

3 år

start
30,1
22,1

Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)

1,25%
0,00%
0,00%
0,00%

Fondskode
Benchmark

LU2164670510
MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return Index in EUR (net
dividends reinvested)
Website
www.danskeinvest.dk
Fondens domicil
Luxembourg
Beviserne udstedt i
EUR
Formue (mio.), 12.04.2021, EUR
8,7
Indre værdi, 13.04.2021
8,114

Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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