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Markedsføringsmateriale

Investeringsmandat

Forvaltere

Investeringsmål
Fondens målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå.
Andelsklassen er akkumulerende.

AQR (Team managed)
AQR is a global investment management firm built at the
intersection of financial theory and practical application and
is a class leader within systematic investing.

Investeringsstrategi
Fondet kan oppnå eksponering direkte, eller gjennom derivater, til aksjer fra
utviklede markeder i hele verden. Disse aksjene er utstedt av selskaper som
overholder visse ESG-kriterier (miljø, sosiale og selskapsstyring), herunder
CO2-avtrykk.
Fondet søker spesifikt en strategi hvor fondet kan gå lang 130% av
forvaltningskapitalen og en kort (short) eksponering på 30%, men det kan
justeres avhengig av forvalters forventninger til markedet.
Utover den bærekrafts politikken som gjelder for alle Danske Invest-fond, unngår
fondet også aksjer i selskaper som antas å bryte prinsippene i FNs Global
Compact eller er aktive i produksjon av kontroversielle våpen, eller hvis
overskuddet hovedsakelig kommer fra sektorer som eksempelvis tobakk, eller
selskapers om av andre grunner har en lav ESG-rangering.
Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til
rene investeringsformål.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 5 år.

Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.

Avkastning for perioden: 10.12.2019 - 31.12.2019
Basisinformasjon
ISIN
LU1965271841
Benchmark
MSCI World Index (net dividends reinvested)
Hjemmeside
https://www.danskeinvest.no
Fondens registreringsland
Luxemburg
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 13.01.2020, NOK
44,6
Netto andelsverdi, 22.01.2020
1.014,870
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
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Kostnader
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Maksimalt gebyr ved tegning
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Resultatavhengig godtgjørelse

1,39%
3,00%
1,00%
0,00%

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.

Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
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