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Sustainalytics Risiko Score

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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Sustainalytics risikonivåer
Basisinformasjon

- Måler selskapseksponering til vesentlige
industrispesifikke risikoer og hvor bra
selskapet håndterer disse risikoene.

Beholdning

Skala

Alvorlig

- Eksponeringsnivået er basert på faktorer
som foretningsmodell, finansiell styrke,
geografi og kontroverser.
- Selskapsstyring er fullt integret i
ESG-risikovurderingen som utgangspunkt
for alle selskaper.
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- Nesten 40 industrispesifikke indikatorer er
tilgjengelig for å vurdere selskapet.
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Beholdning

ESG risiko

Localiza Rent a Car S.A.

7

Beholdning

ESG risiko

Zhongjin Gold Corp., Ltd.

71

Wipro Limited

11

Inner Mongolian Baotou St

68

Grupo de Inversiones Sura

11

Tongling Nonferrous Metal

65

Lojas Renner S.A.

12

Jiangxi Copper Company Li

65

WPG Holding Co Ltd

12

Jinduicheng Molybdenum Co

61

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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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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