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Beregning av karbonavtrykk

Dekning av porteføljen i %

Karbonavtrykket på fondet er beregnet gjennom å måle selskapenes "scope 1" (direkte utslipp fra egne anlegg) og
"scope 2" (utslipp fra kjøpt energi). CO2-data er hentet inn fra dataleverandøren TruCost som benyttes selskapenes
informasjon om klimagassutslipp (GHG) i henhold til GHG protocol. For mer informasjon se Danske Bank metodikk for
måling av karbonavtrykk for verdipapirfond. Sette inn link her også?
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Målingen er et normalisert mål av porteføljens

Målingen er basert på selskapenes dirkete og

Målingen estimerer porteføljens eksponering

karbonbidrag basert på den totale verdien av

indirekte virksomhet. Derfor, ved å bruke

mot karbonintensive selskaper. Til forskjell fra

investeringene. Dette muliggjør sammenligning

inntekter til å normalisere CO2e, kan man vise

tidligere målinger, er CO2e intensitet fordelt på

av ulike porteføljer.

karboneffektiviteten i porteføljen og tilknyttet

porteføljevekter i stedet for eierskap eller

karbonrisiko.

ansvar.

Denne presentasjonen baserer seg på data fra en tredjepart. Danske Bank A/S tar ikke ansvar for feil i data levert fra tredjepartsleverandører.
Document as of 04.08.2020. Carbon data as of 10.02.2020. (ID 5829-89)

Investerer i aksjer i fremvoksende markeder.
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det
betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger
utviklingen for den valgte referanseindeksen. Det kan være
investeringer som ikke er inkludert i indeksen. Du som
investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger
utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk
være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på
grunn av kostnadene. Fondets investeringer er underlagt
spesifikke etiske restriksjoner. Valutarisikoen er ikke sikret
og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.
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