SUSTAINALYTICS ESG RISK RATING

Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets
Class A-nok
Data
Danske Bank benytter ESG-data og ESG-analyser fra flere dataleverandører. I denne rapporten benytter
vi Sustainalytics sitt rammeverk for "ESG Risk Rating" som måler i hvilken grad et selskap økonomiske
verdi er drevet av ESG-faktorer, eller omfanget av et selskaps uhåndterte ESG-risikoer.
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Beholdning

Beholdning

ESG risiko

Aramex PJSC

12

Alliance Global Group Inc

53

Lojas Renner SA

13

Philippine National Bank

49

Bosch Ltd

13

Gerdau SA

44

Mr Price Group Ltd

14

Petroleo Brasileiro SA

41

HT Media Ltd

14

GMR Infrastructure Ltd

41

SUSTAINALYTICS BYGGEKLOSSER
Svak selskapsledelse og eierstyring utgjør en
forretningskritisk risiko for selskapene. Analysen
inkluderer en omfattende vurdering av et selskaps
atferd.
Forretningskritiske ESG-forhold er inkludert fordi
de vurderes å ha en vesentlig effekt på
markedsverdien av et selskap.
Idiosynkratiske (selskapsunike) forhold er en
uventet hendelse i den forstand at de er urelaterte
til bransjen og forretningsmodellen for øvrig.
Les mer på sustainalytics.com/esg-data/

Basisinformasjon
ISIN
Hjemmeside
Benchmark

ESG risiko

LU1204910753
www.danskeinvest.no
MSCI Emerging Markets Net Total Return
Index in EUR (net dividends reinvested)
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SUSTAINALYTICS ANALYSE
Måler selskapets eksponering til vesentlige
industrspesifikke risikoer og hvordan selskapet
håndterer disse risikoene.
Nivået av eksponering er basert på faktorer som
foretningsmodell, finansiell styrke, geografi og
kontroverser.
Selskapsstyring er fullt integrert i
ESG-risikovurderingen som utgangspunkt for alle
selskaper.
Nesten 40 industrisopesifikke indikatorer er
tilgjengelige for å vurdere selskapet.

Fondens registreringsland
Valuta
Forvalter

Luxemburg
NOK
Antti Raappana

Viktig informasjon og kontaktinformasjon
Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er
utarbeidet av Danske Bank A/S (“Danske Bank”) er under
tilsyn av det danske Finanstilsynet.
Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og
utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller
finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine
rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle
eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og
hensiktsmessigheten til en eventuell investering.
Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi
tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller
ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt
rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvisende
og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for
nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives
ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner
på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og
dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for
nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av
tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er
pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.
Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som
en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske
begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er
angitt og forventet i dette faktaarket.
Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må
medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og
besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i
USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i
U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer),
herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller
ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet
i henhold

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til
videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon
eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være
ulovlig.
Vi ber deg lese prospektet og sentral
investorinformasjon/vesentlig investorinformasjon, innen du
treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral
investorinformasjon/vesentlig investorinformasjon og
informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er
tilgjengelig på norsk og kan hentes på danskeinvest.no ved å
klikke på "våre fond" -> velg relevant fondsoversikt -> velg
relevant fond -> trykk på "dokument".
Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et
bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon
om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på
danskeinvest.no ved å klikke på "våre fond" -> velg relevant
fondsoversikt -> velg relevant fond -> trykk på "dokument".
Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med
et bærekraftig investeringsmål bør treffes under
hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale
egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som
beskrevet i prospektet.
Danske Invest Assets Management AS kan beslutte å si opp
avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av
sine fond.
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