KARBONAVTRYKK

Danske Invest SICAV Sverige Class A
Danske Invest støtter det grønne skiftet ved å påvirke selskaper til å redusere sine CO2-utslipp og være en partner i å skape et
mer bærekraftig samfunn. Danske Invest har sluttet seg til initiativene Montréal Carbon Pledge, Climate Action 100+, Carbon
Disclosure Project samt flere andre initiativer som spesifikt arbeider for å redusere globale CO2-utslipp. Fondets CO2-rapport
gir et uttrykk for i hvilken grad fondets selskaper er utsatt for klimarisiko i forhold til selskapene som inngår i referanseindeksen.
Beregning av CO2-fotavtrykk
Fondets CO2-fotavtrykk beregnes ved å måle Scope 1 (direkte utslipp fra egne anlegg) og Scope 2 (utslipp fra kjøpt energi) fra
selskapene fondet investerer i. CO2-data hentes fra dataleverandøren Trucost, som legger til grunn dataene selskaper
rapporterer selv om klimagasser (GHG) i samsvar med GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard).
Relativt CO2-fotavtrykk
Figuren viser hvor mye fondets investeringer slipper ut fra forskjellige klimagasser omgjort til CO2 (CO2-ekvivalenter).
Beregningen er basert på totalverdien av investeringene. Denne omregningen muliggjør sammenligning av selskaper på tvers av
fond.
Vektet gjennomsnitt av CO2-intensitet
Figuren estimerer fondets investeringer i CO2-intensive selskaper. Denne beregningen er basert på hvor stor andel selskapet
utgjør av fondets investeringer.
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Viktig informasjon og kontaktinformasjon
Denne utgivelsen er utarbeidet av Danske Bank A/S, divisjon
for formuesforvaltning. Danske Bank er underlagt tilsyn av
det danske Finanstilsynet.
Utgivelsen er utarbeidet utelukkende for informasjonsformål,
og er ikke ment som og skal ikke anses eller brukes som
investerings-, skatte-, finans- eller juridisk rådgivning.
Leseren må konsultere egne rådgivere om de rettslige,
skattemessige, finansielle og andre forhold som gjelder
eventuelle investeringers egnethet og hensiktsmessighet.
Utgivelsen er ikke et tilbud om eller oppfordring til å kjøpe
eller selge noe finansielt instrument. Selv om det er utvist
rimelig aktsomhet for å sikre at utgivelsens innhold er
rimelig, riktig og ikke villedende, gis det ingen garantier for at
informasjonen er nøyaktig eller uttømmende, og intet ansvar
er akseptert for noe tap som skulle komme fra at noen
bygger på informasjonen i noe henseende. Vi tar ikke ansvar
for at informasjonen fra tredjeparter som vi har innhentet er
nøyaktig og/eller uttømmende, og vi har ikke uavhengig
bekreftet slik informasjon fra tredjeparter.
Danske Bank oppfordrer potensielle investorer til å søke
investeringsrådgivning i forkant av en eventuell investering.
Danske Bank oppfordrer også potensielle investorer til å lese
det fullstendige prospekt og nøkkelinformasjon hvor
potensielle investorer kan finne mer informasjon om risikoen
til den potensielle investeringen. Historisk avkastning er ikke
en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig
avkastning kan bli negativ.

Danske Bank (på vegne av seg selv eller kunder), tilknyttede
selskaper eller ansatte, kan selge tjenester til, gjøre
investeringer i (long eller short) eller på andre måter ha
interesser i de finansielle instrumenter utstedt av
utstederne som er nevnt i denne utgivelsen.
Verken dette dokumentet eller kopier av det tillates tatt eller
sendt til Amerikas Forente Stater, eller dets territorier eller
biland ("USA"). Dokumentet eller kopier av det tillates heller
ikke distribuert direkte eller indirekte I USA eller til noen
US-amerikansk person (slik dette er definert i "the U.S.
Securities Act of 1933", slik denne gjelder til enhver tid og
"United States Securities Exchange Act of 1934", slik denne
gjelder til enhver tid), inkludert til noen person med
US-amerikansk nasjonalitet eller bosted, eller til noen
juridisk person organisert under US-amerikansk lovgivning.
Dokumentet kan heller ikke distribueres direkte eller
indirekte til jurisdiksjoner der fondene ikke er godkjent for
markedsføring.
Denne utgivelsen er et åndsverk tilhørende Danske Bank
A/S, som reserverer seg alle rettigheter, og utgivelsen kan
ikke reproduseres helt eller delvis uten tillatelse fra Danske
Bank A/S.
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