Carbon footprint report
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Beräkningar för koldioxidavtryck

Portföljtäckning (%)

Koldioxidavtryck på fondnivå beräknas med utgångspunkt i bolagens "Scope 1" (direktutsläppp från egna anläggningar)
och "Scope 2" (utsläpp från köpt energi). CO2-datan kommer från dataservice-leverantören Trucost som använder sig
av bolagens egenrapporterade data för växthusgaser i enlighet med det sk GHG-protokollet. För ytterligare
upplysningar, se Danske Bank koldioxidavtryck, fondmetodik.
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Denna presentation baserar sig på data från tredje part. Danske Bank A/S accepterar inget ansvar för felaktigheter i denna data.
Document as of 19.01.2021. Carbon data as of 10.02.2020. (ID 2418-60)

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och
aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig
handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Indien
eller ett bolag som i betydande grad är beroende av
Indiens ekonomi. Genom valet av aktier eftersträvas för
fonden en avkastning som överstiger den genomsnittliga
avkastningen på ifrågavarande aktiemarknad.
Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom
utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är
euro. Det förväntas att fondens innehav och därmed
avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög
avkastning och värdeökning på kapitalet, men som
godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde
och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig
som en del av en diversifierad placeringsportfölj.
Placeraren kan teckna och lösa in fondandelar varje
bankdag.
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