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Markedsføringsmateriale

Bæredygtighedsprofil
Investeringspolitik

Stamdata

Afdelingen investerer i aktier i selskaber, der opererer på emerging markets og som er noteret på en
officiel fondsbørs. Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge
værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber. Afdelingen kan anvende afledte
finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Afdelingen kan investere i
kinesiske A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
programmerne, der er underlagt kvote- og driftsbegrænsninger såsom lokale depotkrav, som kan
medføre øget juridisk risiko og modpartsrisiko.

Morningstar Sustainability Rating

Inklusion
Fonden tager hensyn til ESG-aspekter i investeringsprocessen, således at ESG-vurderingen på
selskabsniveau indgår som en integreret del i fondens investeringsbeslutninger.

Eksklusion

Kontaktinformation
Danske Invest Management Company
(Société Anonyme)
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
http://www.danskeinvest.lu

Fonden tilsigter ikke at investere i selskaber, der bryder internationalt anerkendte principper, såsom
FN's Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption
(såkaldt normbaseret screening). Fonden investerer heller ikke i selskaber, hvor indtægterne helt eller
delvist kommer fra produktion af og/eller fra handel med kontroversielle våben (klyngebomber,
personellandminer, kemiske- eller biologiske våben) samt kernevåben (sprænghoveder og missiler).

Fondselskabet påvirker
Egen dialog: Vi fører dialog med selskaber, som ikke opfylder vores politik for ansvarlige investeringer.
Formålet med vores dialog er at få afdækket, om selskabet har til hensigt at styrke sit
virksomhedsansvar og som følge af denne vurdering træffer vi en beslutning om, hvorvidt den aktuelle
investering skal sælges. Dialog sammen med øvrige investorer: Vi går i dialog sammen med
investeringsselskaber og investeringsforvaltere samt øvrige investorer og vi deltager i fælles
samarbejdsinitiativer, såsom de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), med henblik
på at skabe større respekt for internationale principper og fremme gennemsigtighed i forhold til
selskabers ansvar. Dialog gennem eksterne leverandører/konsulentfirmaer: vi fører dialog gennem
ISS-Ethix.

Ressourcer
Danske Bank har et dedikeret team, som udelukkende arbejder med forhold vedrørende ansvarlige og
bæredygtige investeringer (Responsible Investment Team). Vi arbejder sammen med de eksterne
konsulentfirmaer ISS-Ethix, Sustainalytics og Trucost, som bidrager med analyser og rådgivning om
ESG-aspekter, CO2-aftryk og selskabers generelle bæredygtighed. Listen over selskaber, som ikke
opfylder kravene ifølge den normbaserede screening, opdateres halvårligt. Fondens investeringer
overvåges løbende for at sikre, at der ikke investeres i selskaber på listen.

Yderligere information
Fondens investeringer offentliggøres løbende på www.danskeinvest.com. Listen over selskaber, som ikke
opfylder vores grundlæggende politik for ansvarlige investeringer (normbaseret screening), findes her:
https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx

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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