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Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex.
Andelsklassen är ackumulerande.

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.

Placeringsinriktning
Fonden är exponerad mot aktier från utvecklade marknader från hela världen,
antingen via direktinvesteringar eller indirekt via derivatinstrument. De bolag som
ingår i fonden skall leva upp till vissa så kallade ESG-kriterier (Environmental,
Social och Governance).
Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god
bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera
hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap.
Fonden är inte en hållbar investering som beskrivs i artikel 9 i
Disclosureförordningen (SFDR, EU förordningen 2019/2088).
Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper genom att
använda systematiska, disciplinerade processer.
Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika
signifikant från benchmark.
Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv
portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
Avkastning för perioden: 10.12.2019 - 30.06.2021

Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2021, %

Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.

Riskindikator för perioden 31.12.2019 - 30.06.2021
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio

Årlig avkastning per 30.06.2021, %

11,61
0,61
18,75
6,12
-0,55

Fondfakta

Årlig avkastning per 30.06.2021
2016

2017

2018

Fond, %
Jämförelseindex, %

2019
0,7

2020
-2,9
6,3

i år
21,4
16,6

ISIN
LU1965271502
Jmf-index
MSCI World Index (net dividends reinvested)
Hemsida
www.danskeinvest.fi
Fondens domicil
Luxemburg
Valuta
EUR
Förvaltat kapital (milj.) , 07.07.2021, EUR
8,8
NAV-kurs, 22.07.2021
120,341

Avkastning per 30.06.2021

Fond, %
Jämförelseindex, %

1 mån.
1,8
4,6

3 mån.
5,0
6,8

1 år
32,1
31,7

3 år

start
18,8
24,0

Avgifter
Årlig avgift
1,39%
Max insättningsavgift
3,00%
Max uttagsavgift
1,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av meravkastningen som definierat i prospektet.
Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade avgiften 0,00% av
fonden.

Materialet har tagits fram av Danske Invest, en division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt
basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
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