SUSTAINALYTICS ESG RISK RATING

Danske Invest SICAV Sverige Class A
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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SUSTAINALYTICS RISIKOFORDELING

SELSKAPER MED LAVEST ESG RISIKO
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Fordeling risikonivå

(i henhold til Sustainalytics ESG Risk Rating)

(I henhold til Sustainalytics ESG Risk Rating)

Beholdning

Beholdning

ESG risiko

Investor AB

Fasadgruppen Group AB

37

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB

12

AAK AB

28

Hexagon AB

14

BHG Group AB

28

H & M Hennes & Mauritz AB

16

Bravida Holding AB

24

Nyfosa AB

16

NP3 Fastigheter AB

24

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

LU1679011665
www.danskeinvest.no
SIX Portfolio Return Index (net dividends
reinvested)
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ESG risiko

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
SEK
Mattias Cullin

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.
Danske Bank Asset Management - a division of Danske Bank
A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 Copenhagen, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
https://danskebank.dk/asset-management

