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Markkinointimateriaalia

Vastuullisuuskatsaus
Sijoituspolitiikka
Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin,
jotka on noteerattu paikallisessa valuutassa. Rahastossa voidaan käyttää johdannaisia valuuttariskiltä
suojautumiseen. Rahastossa voi olla korkea luottoriski ja varoja voidaan sijoittaa joukkovelkakirjoihin,
joiden luottoluokitus on heikompi kuin BBB/Baa3 eli heikon luottoluokituksen omaaviin
joukkovelkakirjoihin. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat
pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa riskitaso huomioiden.
Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti maailmanlaajuisille kehittyville
joukkolainamarkkinoille sekä hyötyä valuuttakurssien muutoksista. Sijoittajan tulee hyväksyä sijoitusten
voimakaskin arvonvaihtelu ja se, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua
sijoitussalkkua. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten
valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi
sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä
ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.
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Rahasto sijoittaa
Rahasto huomioi ESG-kriteerit sijoitustoiminnassaan, mikä tarkoittaa sitä, että yritystasolla ESG-luokitus
vaikuttaa olennaisesti rahaston tekemiin sijoituspäätöksiin.

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 Management A/S. 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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