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ESG-restriksjoner forklart

Basisinformasjon

Et fond med ESG-restriksjoner har ikke anledning til å investere i selskaper som er involvert i spesifikke aktiviteter/sektorer. For
eksempel kan ingen fond forvaltet av Danske Invest investere i selskaper som har mer enn 30% av sine inntekter fra termisk kull.
Investeringsrestriksjonen som er spesifikke for dette fondet er vist nedenfor.

ISIN
Benchmark

NO0010667694
65% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan
Stanley World Index) og 35% renteindeks ... (mer)

Viktig informasjon:
- Danske Invest oppdaterer kontinuerlig ESG-data, noe som kan føre til at nye selskaper ekskluderes, så vel som at ekskluderte
selskaper blir åpnet for investeringer.
- Det kan være at fondet investeringsunivers ikke inkluderer de ekskluderte selskapene, og således ikke være påvirket av
ESG-restriksjonene.
- Fond-i-fond kan inneholde eksternt forvaltede fond som ikke forvaltes av Danske Invest og eksterne fond er ikke omfattet av
restriksjonene.

Investeringsbegrensninger og definisjoner
Investeringsbegrensningene nedenfor gjelder dette fondet:
Alkohol

Fossile brensler

Oljesand

Selskaper som har mer enn 5% av
inntektene sine fra alkohol.

Selskaper som har mer enn 5% av
inntektene sine fra fossile brensler.

Selskaper som har mer enn 30% av
inntektene sine fra utvinning av
oljesand.

Utvinning av termisk kull

Militært materiell

Tobakk

Selskaper som har mer enn 30% av
inntektene sine fra utvinning av termisk
kull.

Selskaper som har mer enn 5% av
inntektene sine fra militært materiell.

Selskaper som har mer enn 5% av
inntektene sine fra tobakk.

Gambling

Normer

Annet

Selskaper som har mer enn 5% av
inntektene sine fra gambling.

Selskaper som ikke følger kriteriene for
internasjonale normer.

Annet

Kontroversielle våpen

Pornografi

Selskaper involvert i klasebomber,
landminer, kjemiske og biologiske
våpen, kjernefysiske våpen.

Selskaper som har mer enn 1% av
inntektene sine fra pornografi.

Denne presentasjonen baserer seg på data fra en tredjepart. Danske Bank A/S tar ikke ansvar for feil i data levert fra tredjepartsleverandører.
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Investeringsstrategi
Fondet har en normalinvestering med 65% i aksjer og 35%
i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt
fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt
innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode
aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet
portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til
maksimalt 82,5% eller senke den til minimum 47,5% alt
etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene
markedssituasjon.

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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