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En investering
med et grønt afkast
KLIMA & MILJØ: Via aktiefonden Parvest Climate
Impact kan du investere i selskaber, der har et attraktivt
vækstpotentiale og en positiv påvirkning på de globale
klima- og miljømæssige udfordringer.
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Klima & miljø:
En investering, der
sætter et positivt aftryk

Impact-fonde
som fx Parvest
Climate Impact
investerer i selskaber,
der aktivt fremmer en
positiv social eller
miljømæssige
udvikling.

Bæredygtige løsninger inden for klima og miljø er et globalt vækstområde med mulighed
for at gøre en forskel som investor. Aktiefonden SICAV Parvest - Climate Impact ClassicCapitalisation investerer i selskaber, der aktivt bidrager til en grøn omstilling.
Global opvarmning og klimaforandringer
kan fremover ændre livsgrundlaget for
millioner af mennesker. Landbrugsområder lider under varme og tørke
mens stormflod og orkaner medfører
oversvømmelser og ødelæggelser. Dertil
kommer forurening, der også har store
menneskelige og økonomiske omkostninger.
Grøn omstilling står derfor højt på den
globale dagsorden, og fonden Parvest
Climate Impact investerer i selskaber,
der understøtter den grønne omstilling.
Det kan fx være selskaber, som producerer teknologier inden for vedvarende
energikilder, sikrer bedre håndtering og
genanvendelse af affald, leverer løsninger til et mere bæredygtigt og effektivt

landbrug eller udvikler ny teknologi til at
reducere forbruget af energi og vand.
Parvest Climate Impact er en såkaldt
impact-fond, som er en betegnelse
for fonde, der har fokus på at levere
attraktive afkast til sine investorer via
investeringer i selskaber med en positiv
indflydelse på sociale og miljømæssige
udfordringer.
En økonomisk megatrend
Set med investorøjne er klima og
miljø en økonomisk megatrend med
et langsigtet vækstpotentiale, for de
globale udfordringer har formentlig ikke
udløbsdato lige foreløbig. I dag er vi cirka
7,6 milliarder mennesker på Jorden, og
FN forventer, at tallet i 2050 er steget

Derfor er klima og miljø interessant som investor
Fem globale tendenser gør klima og miljø til et interessant investeringstema med
stort vækstpotentiale i de kommende årtier:
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Global befolkningsvækst øger behovet for bæredygtige løsninger
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Øget velstand medfører større træk på begrænsede naturressourcer
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Klimaforandringer og forurening giver fokus på vedvarende energikilder
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Øget regulering understøtter grøn omstilling
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Der er stort økonomisk potentiale i udvikling af nye og mere effektive
teknologier inden for bæredygtige løsninger.

) www.un.org
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til 9,8 milliarder1. Det vil føre til øget
efterspørgsel efter energi, fødevarer
og forbrugsgoder, og stigende velstand
accelererer forbruget yderligere – ikke
mindst i de nye markeder i Asien, hvor
millioner af mennesker hvert år bevæger sig ud af fattigdom. Det vil fremover
forstærke behovet for bæredygtige
løsninger.
Parvest Climate Impact investerer bredt
i disse løsninger. Porteføljen i fonden består af aktier i 60-80 selskaber, der bidrager til at løse problemer inden for fire
overordnede områder; ny energi, vand,
genanvendelse af affald og ressourcer
samt bæredygtige fødevarer, landbrug
og skovdrift.
For at kunne indgå i fonden, skal selskaber som minimum hente 50 pct. af
deres omsætning eller indtjening fra
disse områder – eller have mindst 50
pct. af deres kapital investeret inden
for dem. Fonden har primært fokus på
selskaber, der bidrager til at reducere
de klima- og miljømæssige udfordringer,
men investerer også i selskaber, der
sikrer fremtidig tilpasning til dem. Fx
selskaber, der sikrer stabil forsyning af
vand og elektricitet.
Har fokus på mindre selskaber
Parvest Climate Impact bliver administreret af BNP Paribas Asset Management i Luxembourg, men forvaltningen
af investeringerne i fonden bliver foretaget af porteføljeforvaltere fra britiske
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Impax Asset Management, som siden
1998 har specialiseret sig i investeringer med en miljømæssig profil. I 2014
modtog Impax Asset Management den
højeste officielle hædersbevisning for
virksomheder i Storbritannien – Queen’s
Award for Enterprise – inden for kategorien bæredygtig udvikling.
Parvest Climate Impacts overordnede
filosofi er at investere i selskaber, der
leverer løsninger til en mere bæredygtig
verden Fonden investerer hovedsageligt
i små og mellemstore selskaber, også
betegnet small og mid cap. Her er det
ofte muligt at finde selskaber med et
skarpt fokus på aktiviteter relateret til
klima og miljø, hvor mange store selskaber spreder sig over flere forretningsområder. For den dygtige og grundige porteføljeforvalter er der også bedre mulighed
for at identificere oversete perler blandt
aktiemarkedets mindre selskaber, der
som regel får langt mindre opmærksomhed fra analytikere og investorer end de
største selskaber.
Fonden har særligt fokus på selskaber
med et stort vækstpotentiale og har en
overvægt af såkaldt cykliske aktier, der
er mere følsomme over for udsving i de
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økonomiske konjunkturer end aktiemarkedet generelt. De stiger typisk
mere i kurs i økonomiske opgangstider,
men falder til gengæld mere i krisetider. Omkring en tredjedel af fondens
investeringer er dog såkaldt defensive
aktier, der modsat cykliske aktier har
mindre kursudsving end aktiemarkedet
generelt.
Investeringerne har et globalt fokus
med aktier fra både udviklede markeder
som Europa og Nordamerika og nye

Set med investorøjne
er klima og miljø en
økonomisk megatrend
med et langsigtet
vækstpotentiale, for de
globale udfordringer har
formentlig ikke
udløbsdato lige foreløbig.

markeder i fx Asien – herunder Kina.
Det giver en geografisk risikospredning,
så porteføljen bliver mindre sårbar over
for negativ udvikling i enkelte lande eller
regioner.
Forsøger at håndplukke gode aktier
Parvest Climate Impact er en aktivt forvaltet fond – dvs. at porteføljeforvalterne
fra Impax Asset Management stræber
efter at sammensætte en portefølje af
investeringer, der giver et højere afkast
end den generelle markedsudvikling
for aktier inden for klima og miljø. Når
porteføljeforvalterne håndplukker de
selskaber, som de forventer vil give de
mest attraktive risikojusterede afkast,
sker det blandt andet på baggrund af en
grundig analyse af hver enkelt selskabs
regnskaber, forretningsmodel og vækstpotentiale. I denne udvælgelsesproces
kombinerer porteføljeforvalterne deres
finansielle forståelse med en faglig indsigt inden for miljø og bæredygtighed.
Samtidig vurderer porteføljeforvalterne
alle selskaber i porteføljen i forhold til
ESG, der er et hovedbegreb inden for
bæredygtige investeringer og står for
environmental, social og governance.
ESG sætter således fokus på, hvordan

Befolkningstilvækst øger behovet
for bæredygtighed
Vi bliver flere og flere mennesker, der forbruger, og det vil fremover øge
behovet for bæredygtige løsninger inden for fx produktion af energi og
fødevarer samt genanvendelse af ressourcer. FN forventer, at en række
udviklingslande med Indien, Nigeria og Demokratiske Republik Congo
i spidsen vil bidrage mest til den globale befolkningstilvækst frem mod
2050. Det er lande, der i forvejen har store udfordringer med blandt andet
forurening og mangel på fødevarer og rent vand.
FN’s fremskrivning af globalt befolkningstal
Mia.
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Kilde: UN’s World Population Prospects: The 2017 Revision.

det enkelte selskab står i forhold til problemstillinger inden for miljø som
fx CO2-udledning og bortskaffelse af
farligt affald, inden for det sociale område som fx vilkår og arbejdsforhold for
medarbejdere samt inden for selskabsledelse med hensyn til fx at anvende
gennemsigtige regnskabsmetoder og
varetage aktionærernes rettigheder.
Parvest Climate Impact investerer kun
i selskaber med en tilfredsstillende
ESG-profil.
En gang om året opgør Parvest Climate
Impact, i hvilket omfang investeringerne
i porteføljen matcher FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling (se side 7).
Som investor i fonden kan du dermed
se, hvordan dine investeringer er med
til at understøtte verdensmålene for
bæredygtighed.
Vær opmærksom på risikoen
Selv om en investering i Parvest Climate
Impact har interessante afkastmuligheder, er der også en række risici, du som
investor skal være opmærksom på, hvis
du overvejer at investere i fonden.

Stigende velstand øger trækket
på klodens ressourcer
Støt stigende global velstand fører til øget forbrug og øget træk på de globale
ressourcer. De seneste 40 år er det globale bruttonationalprodukt (BNP)
pr. indbygger næsten fordoblet – og ser vi isoleret på Kina, er udviklingen
gået langt hurtigere. Her er BNP pr. indbygger på 10 år mere end fordoblet
fra 3.069 US dollar i 2006 til 6.894 US dollar i 2016. Med den høje
økonomiske vækst i Kina er blandt andet fulgt en livsfarlig luftforurening fra
biler og fabrikker i mange kinesiske storbyer.
Globalt BNP pr. indbygger
US dollar
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Kilde: Verdensbanken, opgjort i faste 2010-priser.
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Fondens afkast de seneste 5 år
Parvest Climate Impact-fonden har de seneste fem år givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,3 pct. efter omkostninger, opgjort i euro. Historiske afkast er dog
ingen garanti for fremtidige afkast, der også kan blive negative. De seneste fem år
har generelt været præget af en langvarig optur på aktiemarkedet.
Hvad er 100 euro blevet til på 5 år?
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du forvente betydelige udsving i værdien
af dit investerede beløb. Dit afkast vil
blandt andet afhænge af, hvordan de
enkelte selskaber i porteføljen udvikler
sig, og om aktiemarkedet overordnet
set stiger eller falder. Hvis fondens
porteføljeforvaltere formår at udvælge
aktier, der giver et attraktivt afkast, kan
du opnå et højere afkast end aktiemarkedet generelt, men modsat risikerer du
også at få et lavere afkast end aktiemarkedet generelt. Samtidig skal du være
opmærksom på, at små og mellemstore
selskaber ofte svinger mere i kurs end
aktiemarkedets største selskaber.
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Kilde: BNP Paribas, akkumulerede månedsafkast opgjort i euro for perioden 28.02.2013-28.02.2018. Afkast er beregnet
efter omkostninger. Der er ikke taget højde for skat hos investor. Se en opdateret afkastgraf på www.danskebank.dk/
impactfonde. Bemærk, at afkastet som følge af valutakursudsving kan være et lidt andet opgjort i danske kroner.

FAKTA OM FONDEN
Navn: SICAV Parvest - Climate Impact Classic-Capitalisation.
Investeringsfokus: Global aktiefond, der investerer i børsnoterede
selskaber inden for temaet klima og miljø.
Forvalter: Fonden bliver administreret af BNP Paribas Asset Management i Luxembourg, men forvaltningen af investeringerne i fonden bliver
foretaget af britiske Impax Asset Management. Danske Bank udbyder og
rådgiver om investeringer i fonden i Danmark, Sverige, Norge, Finland og
Luxembourg.
Løbende administrationsomkostninger: 2,67%. Heraf vil Danske Bank
modtage 1,10%. Omkostningernes størrelse afspejler, at investeringer i
temaet klima og miljø er et nicheområde, som kræver specialiseret viden
og indsigt. Samtidig investerer fonden hovedsageligt i mindre selskaber,
hvor det typisk kræver et større analysearbejde for porteføljeteamet at
sætte sig ind i de enkelte selskaber og identificere de mest interessante
investeringsmuligheder, da mindre selskaber ikke bliver fulgt og analyseret af aktieanalytikere i samme omfang som større selskaber.
Skat: Fonden er akkumulerende og beskattes efter reglerne for
akkumulerende investeringsselskaber.
Risikoindikator (1-7): 5.
Valuta: Euro.

Fonden har primært
fokus på selskaber, der
bidrager til at reducere
de klima- og miljø
mæssige udfordringer,
men investerer også i
selskaber, der sikrer
fremtidig tilpasning til
dem.
En investering i fonden foregår i eu
ro, men da den danske krone følger
euroen, forventes dette blot at medføre
en begrænset valutarisiko for danske
investorer. Fonden foretager imidlertid
investeringer i andre valutaer som fx
amerikanske dollar, britiske pund og
japanske yen, og her kan udsving i valutakurserne have en betydelig påvirkning
på afkastet i fonden i såvel positiv som
negativ retning. Yderligere kan der være
særlige risici forbundet med fondens
investeringer i nye markeder, der ofte
er kendetegnet ved større politisk, økonomisk og regulatorisk usikkerhed end
mere udviklede markeder.

ISIN-kode: LU0406802339.
Læs mere: Find Faktaark og Central Investorinformation på
www.danskebank.dk/impactfonde, hvor du kan læse mere om
fonden og de risici, der er forbundet med en investering i fonden.
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En investering i Parvest Climate Impact
kan fx udgøre en andel af de globale
aktier i en portefølje af investeringer,
men fonden bør dog kun udgøre en
begrænset andel af din samlede portefølje. Vi anbefaler, at du taler med en
rådgiver, hvis du overvejer at foretage
en investering, og får afdækket om en
given investering passer til din investeringsprofil.

Sådan understøtter fonden FN’s mål for bæredygtighed
Parvest Climate Impact kortlægger årligt, hvordan de selskaber, fonden investerer i, understøtter FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling - de såkaldte Sustainable Development Goals (SDGs). Konkret opgøres, hvor stor andel af selskabernes
omsætning, der relaterer sig til målene. Ved seneste opgørelse i 2017 understøttede selskaberne seks af målene:

MÅL 6: Rent vand og sanitet
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette
forvaltes bæredygtigt

Andel af selskabernes omsætning
relateret til målet: 1-25%

MÅL 7: Bæredygtig energi
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne
energi til en overkommelig pris

Andel af selskabernes omsætning
relateret til målet: 1-25%

MÅL 9: Industri, innovation og infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig
industrialisering og understøtte innovation

Andel af selskabernes omsætning
relateret til målet: 26-50%

MÅL 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre,
robuste og bæredygtige

Andel af selskabernes omsætning
relateret til målet: 1-25%

MÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Andel af selskabernes omsætning
relateret til målet: 1-25%

MÅL 15: Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer
på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden
og tab af biodiversitet
Andel af selskabernes omsætning
relateret til målet: 1-25%

Kilde: Impax Asset Management
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Disclaimer:
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K,
CVR-nr. 61 12 62 28 (“Danske Bank”). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.
Denne publikation er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk,
skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til
juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og
hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.
Denne publikation er udarbejdet til udvalgte, potentielle og nuværende detailkunder i Danmark,
Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.
Danske Bank kan have egne økonomiske interesser i formidlingen af denne publikation.
Priser, omkostninger og udgifter, der fremgår af denne publikation, er vejledende og der tages
forbehold for ændringer samt udsving som følge af almindelige markedsrisici.
Denne publikation er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge
noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er
taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende,
garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor
ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette.
Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden
af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet
uafhængigt verificeret.
Hverken denne publikation eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til
De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller
indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act
fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller
ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.
Eventuelle oplysninger eller udtalelser indeholdt i denne publikation er ikke beregnet til
videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan
videregivelse eller brug vil være ulovlig.
Historiske afkast i denne publikation kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige
afkast. Fremtidige afkast kan blive negative.
Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af
ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.
Yderligere information kan findes på: danskebank.dk
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