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Perustiedot

Rahaston varat sijoitetaan pääosin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka, tai merkittävä osa
toiminnoista on Itä-Euroopassa tai Turkissa. Pieni osa sijoituksista voidaan tehdä osakkeisiin tai
osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka on Itä-Euroopan rajavaltioissa.
Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden
ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta. Rahasto voi vivuttaa ja
tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksiin.

Morningstar vastuullisuus rating

Rahasto sijoittaa
Rahasto huomioi ESG-kriteerit sijoitustoiminnassaan, mikä tarkoittaa sitä, että yritystasolla ESG-luokitus
vaikuttaa olennaisesti rahaston tekemiin sijoituspäätöksiin.

Rahasto ei sijoita
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Rahasto ei sijoita sellaisiin yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja, kuten
esimerkiksi YK:n Global Compact -aloitetta, ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristöä ja
korruptionvastaista toimintaa koskevia sääntöjä (ns. normeihin perustuva seulonta). Rahasto ei
myöskään sijoita sellaisiin yrityksiin, joiden tulot ovat kokonaan tai osittain peräisin kiistanalaisten
aseiden (kasettipommit, henkilömiinat, kemialliset ja biologiset aseet) tai ydinaseiden (taistelukärjet ja
ohjukset) valmistuksesta ja/tai myynnistä.

Rahastoyhtiön toiminta
Toimintatavat: Ryhdymme toimenpiteisiin sellaisten yritysten suhteen, jotka rikkovat vastuullista
sijoituspolitiikkaamme. Toimenpiteiden tarkoituksena on selvittää aikooko yritys kehittää
yritysvastuutaan sekä päättää saatujen tietojen perusteella senhetkisten omistusten mahdollisesta
myynnistä. Yhteistyö muiden sijoittajien kanssa: Teemme yhteistyötä muiden rahastoyhtiöiden,
omaisuudenhoitajien sekä sijoittajien kanssa ja osallistumme myös yhteistyöaloitteisiin, kuten
esimerkiksi YK:n tukemaan PRI-aloitteeseen (Principles of Responsible Investment, vastuullisen
sijoittamisen periaatteet) edistääksemme kansainvälisten periaatteiden noudattamista ja
parantaaksemme yritysvastuuseen liittyvää läpinäkyvyyttä. Kolmansiin palvelutarjoajiin ja konsultteihin
liittyvä toiminta: Osallistumme yritysten toimintaan ISS-Ethixin välityksellä.

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. Päivitämme kaksi kertaa vuodessa niiden yritysten luettelon, jotka eivät
täytä normeihin perustuvan seulonnan vaatimuksiamme. Seuraamme rahaston sijoituksia jatkuvasti
pystyäksemme varmistamaan, että rahasto ei sijoita luettelon yrityksiin.

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 Capital (Danske Bank A/S). Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin,
kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista. 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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