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Basisinformasjon

Fondet har en normalinvestering med 80% i aksjer og 20% 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 100% eller senke den til minimum 60% alt etter hva
forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

Morningstar Sustainability Rating

Inklusjon
Fondet er et kombinasjonsfond som investerer i andre fond som fult ut samsvarer med våre
grunnleggende kriterier for bærekraft (kalt normbasert screening). I enkelte tilfeller investerer fondet
også i fond der ESG er en integrert del av den aktive forvaltningen.

Eksklusjon

Kontaktdetaljer
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK-2800 Kongens Lyngby
Tel: +45 3333 7171
http://www.danskeinvest.dk

Fondet har som mål å ikke investere i selskaper som bryter med internasjonalt anerkjente normer, som
f.eks. FNs Global Compact, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljønormer og korrupsjonsregler
(kalt normbasert screening). Fondet investerer heller ikke i selskaper der inntektene kommer helt eller
delvis fra produksjon av og/eller fra handel med kontroversielle våpen (klasebomber, landminer,
kjemiske- eller biologiske våpen) og kjernefysiske våpen (stridshoder og missiler).

Forvaltningsselskapets påvirkning
Eget engasjement: Vi tar initiativ til samtaler med selskaper som bryter med retningslinjene våre for
ansvarlige investeringer. Målet er da å avklare om selskapet har til hensikt å forbedre samfunnsansvaret
sitt, og ut fra resultatet av denne samhandlingen avgjør vi om nåværende beholdning skal selges eller
beholdes. Samarbeid med andre investorer: Vi samarbeider med fondsselskaper og forvaltere, samt
andre investorer, og vi deltar også i felles samarbeidsprosjekter, som for eksempel FN-støttede PRI
(prinsipper for ansvarlig investering), for å oppmuntre til respekt for internasjonale prinsipper og å
fremme åpenhet om selskapers samfunnsansvar. Samhandling via eksterne leverandører/konsulenter:
Vi samhandler med selskaper gjennom ISS-Ethix.

Ressurser
Danske Bank har et team som kun arbeider med saker knyttet til ansvarlige investeringer. Vi
samarbeider med de eksterne konsulentene ISS-Ethix, Sustainalytics og Trucost, som bidrar til analyser
og råd om ESG-aspekter, karbonavtrykk og selskapenes bærekraftprofil generelt. Listen over selskaper
som ikke oppfyller kravene i vår normbaserte screening, oppdateres halvårlig. Fondets beholdninger
overvåkes kontinuerlig for å sikre at det ikke foretas investeringer i selskaper som står på denne listen.

Ytterligere informasjon
Fondets investeringer publiseres løpende på www.danskeinvest.com. En liste over selskaper som ikke
oppfyller de grunnleggende retningslinjene våre for investeringer på bærekraftområdet (kalt normbasert
screening) finner du her:
https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx

Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
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