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Vastuullisuuskatsaus
Sijoituspolitiikka
Varat sijoitetaan euromääräisiin, ensisijaisesti Euroopan talousalueella sijaitsevien valtioiden
liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Tuottoa haetaan
ottamalla aktiivista näkemystä esimerkiksi yleiseen korkotasoon, liikkeeseenlaskijamaiden ja eri
arvopapereiden välisiin tuottoeroihin ja tuottokäyrien muotoon. Rahaston korkoriskiä kuvaava modifioitu
duraatio voi olla enintään 10. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan
uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto on suunnattu instituutiosijoittajalle, joka
tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä sijoittamilleen varoille ja vaihtoehdoksi suoralle
joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea.
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.
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Rahasto sijoittaa
Rahaston sijoituskohteet tarjoavat mahdollisuuksia kestävään toimintaan perustuvaan osallisuuteen vain
hyvin rajoitetusti.

Rahasto ei sijoita
Rahasto ei sijoita sellaisten valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joihin konfliktien ja muiden
korkean riskin tilanteiden arvioidaan maailmanlaajuisesti vaikuttavan eniten. Arviot perustuvat
Maailmanpankin hallintotapaa mittaviin indikaattoreihin (WGI) sekä myös muihin lähteisiin, kuten EU:n
ja OECD-maiden ja ensisijaisten rahoituslaitosten (esimerkiksi Maailmanpankki) tietoihin. Rahasto ei
myöskään sijoita sellaisiin maihin, joille EU tai YK:n turvallisuusneuvosto on asettanut sanktioita.

Rahastoyhtiön toiminta
Muu toiminta: Valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin sijoitettaessa liikkeeseenlaskijaan voidaan
vaikuttaa vain rajallisesti verrattuna yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin eikä aktiivinen
omistajuus ole siksi mahdollista.

Resurssit
Danske Bankilla on erityinen vastuulliseen sijoittamiseen liittyvään toimintaan erikoistunut tiimi.
Teemme yhteistyötä sellaisten ulkopuolisten konsulttien kanssa kuin ISS-Ethix, Sustainalytics ja Trucost,
jotka laativat analyyseja ja neuvovat ESG-toimintaan, hiilijalanjälkeen sekä muihin yritysten kestävään
toimintaan liittyvissä asioissa. Seulontavaatimuksiamme vastaamattomien maiden luettelo päivitetään
kerran vuodessa. Seuraamme rahaston sijoituksia jatkuvasti pystyäksemme varmistamaan, että rahasto
ei sijoita kyseisen luettelon maihin.

Lisätietoja
Rahaston sijoitukset julkaistaan säännöllisesti sivustolla www.danskeinvest.com Luettelo yleistä
kestävän toiminnan sijoituspolitiikkaamme (normeihin perustuva seulonta) vastaamattomista yrityksistä
löytyy täältä: https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx

Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin,
kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista, jotka ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta.
Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
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