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Introduktion 

I dette dokument beskrives de oplysninger på virksomhedsniveau, som gruppen First Sentier Investors 

skal give i henhold til SFDR's artikel 101. Gruppen omfatter investeringsteams, der handler som: 

 

 FSSA Investment Managers (https://www.fssaim.com/) 

 Stewart Investors (https://www.stewartinvestors.com/) 
 

De krævede oplysninger vil være underlagt lovgivningsmæssige tekniske standarder, der endnu ikke 

er vedtaget på datoen for dette dokument. Oplysningerne opdateres efter behov. 

 

Ændringer til disse oplysninger oplysning er forklaret i tabellen i slutningen af dette dokument. 

 

Oplysninger 

Visse af de finansielle produkter i First Sentier Investors-gruppen, der er omfattet af SFDR: 

 

 fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika - disse produkter kaldes "artikel 8-
produkter", eller  

 har bæredygtige investeringer som investeringsmål - disse produkter kaldes "artikel 9-
produkter". 

 

De finansielle produkter omfatter investeringsinstitutter, alternative investeringsfonde og 

porteføljeforvaltningstjenester. 

 

For hvert finansielt produkt, der refereres til i artikel 8 eller 9, indeholder skema 1 og 2 (henholdsvis) 

en kortfattet oversigt over: 

 

 Produktets miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål 

 De metoder, der anvendes til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale 
karakteristika eller virkningerne af de bæredygtige investeringer, der er udvalgt til det 
finansielle produkt, herunder dets datakilder, screeningskriterier for de underliggende aktiver 
og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle de miljømæssige eller 
sociale karakteristika eller den samlede bæredygtige indvirkning af det finansielle produkt 

 De oplysninger, der er omhandlet i SFDR artikel 8 og 9. 
 

Oplysninger om, i hvilket omfang de miljømæssige eller sociale karakteristika er opfyldt, eller om de 

samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkninger af det finansielle produkt ved hjælp af relevante 

bæredygtighedsindikatorer vil blive oplyst i periodevise rapporter, som krævet i artikel 11 i SFDR. 

 

30. november 2022

                                                           
1 Dette dokument indeholder især oplysninger fra First Sentier Investors (Ireland) Limited og First Sentier Investors Global 
Umbrella Fund plc 
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Skema 1: Oplysninger om finansielle produkter, der vedrører artikel 8 i medfør af artikel 10 i SFDR 

 

1. FSSA Investment Managers' finansielle produkter 
 

Navn LEI 

Deltager(e) på det finansielle marked 

First Sentier Investors Global Umbrella 
Fund plc 

ikke relevant 

First Sentier Investors International IM 
Limited2 

549300CCC4Z8M05T6N95 

Finansielt/finansielle produkt(er) 

FSSA All China Fund 254900FSTFJ4FRX4O843 

FSSA ASEAN All Cap Fund 5493009FP6QE07BQYA98 

FSSA Asian Equity Plus Fund 549300ZMXZQSOPU0T420 

FSSA Asian Growth Fund 549300XJFRTRHUTLLR97 

FSSA Asia Focus Fund 549300LAC4P0KXGYJG33 

FSSA Asia Opportunities Fund 549300SM7XIR0BMZU550 

FSSA Asia Pacific All Cap Fund 549300A1EKDFU3L8BY90 

FSSA China A Shares Fund 5493003H85K45YEMYA03 

FSSA China Focus Fund 549300SVCX8IKHXVNY34 

FSSA China Growth Fund 5493004Q3YHN6B7BLH98 

FSSA Global Emerging Markets Focus 
Fund 

549300SL3RBSIYHE9F49 

FSSA Greater China Growth Fund 54930071KVAFFNC5LG34 

FSSA Hong Kong Growth Fund 549300YMO8UBPRDX6227 

FSSA Indian Subcontinent Fund 549300JYC0P3BMVTQE19 

FSSA Japan Equity Fund 549300BVF6Q2HF8PQC35 

 

Oversigt 

Investeringsforvalteren er af den opfattelse, at virksomheder med stærke miljømæssige og sociale 

karakteristika fortjener et større værdiansættelsesmultiplum og forventes at overgå deres ligestillede 

i branchen. 

Forvalteren anvender eksplicitte udelukkelser på bestemte sektorer, der kan have en skadelig 

indvirkning på enten miljømæssige, sociale eller sundhedsmæssige spørgsmål. 

 

Fonden er ikke forpligtet til at opnå specifikke, ikke-finansielle resultater, men for at måle 

fremskridtene i retning af de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes, anvender 

forvalteren målinger, der omfatter standarder såsom: Udledning af drivhusgasser, indtægter fra kul, 

Roundtable Sustainable Palm Oil-standarder og "Ingen skovrydning, ingen tørv, ingen udnyttelse"-

standarder som miljøindikatorer. De anvendte sociale indikatorer vedrører tobak, hasardspil, 

pornografi og våbenproduktion.  

 

Fonden gennemgår og overvejer de væsentligste negative indvirkninger for alle investeringer. 

 

Intet bæredygtigt investeringsmål 

 

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, men har ikke 
bæredygtige investeringer som sit mål. 

                                                           
2 Ikke underlagt SFDR - giver oplysninger af hensyn til gennemsigtigheden 
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Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika 

 
De miljøkarakteristika, der fremmes af fonden, er:  

 

• Reduktion af drivhusgasemissioner (GHG), som angives ved en gennemgang af indberettede 
GHG-emissioner i henhold til scope 1 og 2  

• Reduktion af eksponering for fossile brændstoffer og skovrydning, angivet i procent af 
indtægter fra kul, og  

• Ikke-udnyttelse af biodiversiteten, som angives ved overholdelse af RSPO-standarderne 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) og efterlevelse af Ingen skovrydning, ingen tørv, ingen 
udnyttelse-politikker (NDPE). 

 

De sociale karakteristika, der fremmes af fonden, er: 

 

• Beskyttelse af menneskers sundhed, som angives ved, at der er nul virksomheder involveret i 
produktionen af tobaksvarer, og 

• Udelukkelser af visse aktiviteter med negative indvirkninger på menneskerettigheder og det 
sociale område, angivet ved antallet af virksomheder, der primært opererer inden for 
spilleindustrien (med en indtægtstærskel på 10 %), antallet af virksomheder, der er involveret 
i produktion af pornografi (nulgrænse) og antallet af virksomheder, der er involveret i 
produktion eller udvikling af klyngevåben, personelminer, håndvåben, biologiske våben, 
kemiske våben eller uranbaserede våben (nulgrænse).  

 

Investeringsstrategi 

 

FSSA søger at investere i kvalitetsvirksomheder, købe dem til en fornuftig pris og holde dem langsigtet. 

FSSA definerer kvalitetsvirksomheder som virksomheder med et effektivt ledelsesteam, høje 

ledelsesstandarder, langsigtet tænkning, stærke konkurrencefordele og en god historik for 

overlevelsen af tidligere cyklusser. Derudover søger vi kulturel integritet, at ledelsens interesser skal 

flugte med aktionærernes og vi analyserer ESG-faktorerne for at skille kvalitetsvirksomhederne fra de 

øvrige. 

 

ESG-analyse er integreret for alle tre områder inden for ledelse, franchise og økonomi. . Som en del af 

investeringsstrategien leder FSSA efter grundlæggere og ledelsesteams, der har høje 

ledelsesstandarder, og hvis interesser er velafstemt med minoritetsaktionærernes, og franchises, der 

kan levere bæredygtige og forudsigelige afkast ud over kapitalomkostningerne.  

 

Investeringsforvalteren fokuserer på at vurdere hver enkelt virksomhed, der overvejes at investere i, 

herunder hvordan hver enkelt virksomhed prioriterer de potentielle konsekvenser af klimaændringer, 

og hvordan den administrerer medarbejder- og samfundsforhold, og dens forpligtelse om at værne 

om menneskerettighederne. 

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engagere med virksomheder, hvor Investeringsforvalteren 

mener, at virksomheden, der er investeret i, ikke gør tilstrækkelige fremskridt med hensyn til de 

miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer. 
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Alle First Sentier Investors' (FSI) investeringsteams vurderer udøvelsen af selskabsledelse i praksis i 

overensstemmelse med de relevante politikker og retningslinjer. Eksempler: 

  

• Bestyrelsesvurdering - Der bør være en gennemsigtig procedure for udnævnelse af nye 
bestyrelsesmedlemmer. Investeringsforvalteren forventer, at virksomhederne kan godtgøre, 
at mangfoldighed med hensyn til køn, alder, etnicitet, tankegang og andre faktorer er 
tilgodeset i hele organisationen og på bestyrelsesplan.  

• Ejerskab og aktionærrettigheder - Generelt vil Investeringsforvalteren ikke støtte 
beslutninger, der foreslår: Ændringer i selskabsstrukturen, der begrænser aktionærernes 
rettigheder, eller ændringer i kapitalstrukturen, der kan udvande aktionærernes stemmeret 
og/eller økonomiske rettigheder. 

• Aflønning - Investeringsforvalteren forventer, at aflønningsstrukturerne er enkle, langsigtede, 
tilpasset aktionærernes værdi/afkast, fremmer ansvarlig risikohåndtering og i det omfang, det 
er relevant, inddrager en bredere forståelse af konceptet "succes". 

 

Investeringsandel 

 

Fonden investerer primært (mindst 70 % af sin indre værdi) i værdipapirer eller aktierelaterede 

værdipapirer i selskaber, der er noteret, eller som har deres hjemsted i eller udøver størstedelen af 

deres økonomiske aktivitet i Asien og Stillehavsområdet (undtagen Japan). Sådanne virksomheder vil 

blive udvalgt på baggrund af deres potentielle udbyttevækst og langsigtede kapitalvækst. 

 

Investeringsforvalteren vil udvælge investeringer, som efter dennes opfattelse giver mulighed for 

udbyttevækst og kursstigning. 

 

 
1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, 

der anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle 

produkt.  

 

2 Andre omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i 

overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som 

bæredygtige investeringer.   

Investeringer

1 Overensstemmelse 
med M/S-karakteristika

90 %

1B Andre M/S-karakteristika

90 %

2 Andre

10 %
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Kategori 1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter: 

 

• Underkategori 1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller 
sociale mål.  

• Underkategori 1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i 
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, men som ikke kan 
kvalificeres som bæredygtige investeringer. 

 

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika 

 

De miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer, og de bæredygtighedsindikatorer, 

der anvendes til at måle gennemførelsen af hver af disse karakteristika, overvåges løbende gennem 

hele fondens livscyklus og i den periode, hvor der investeres i de respektive virksomheder.   

 

Hvert medlem af FSSA's investeringsteam vurderer miljømæssige og sociale karakteristika som en del 

af deres bottom up-virksomhedsanalyse. Først fjerner teamet virksomheder og personer, som der ikke 

skal investeres i. FSSA anvender ikke anden negativ screening af virksomheder end sin egen 

udelukkelsespolitik. Derefter undersøger teamet virksomhedens og ledelsens historik og afviser at 

investere, hvis der ofte har været tilfælde af uagtsomhed, eller hvor forretningsmodellen anses for 

umulig at investere i.  

Teamet udfører grund due diligence i forhold til kvaliteten af ledelsesteamet og virksomheden. Dette 

omfatter vurdering af deres behandling af alle interessenter, hensigtsmæssigheden af deres 

forretningsmodel og ledelsesteamets kompetence. I hele denne analyseproces sker der en grundig 

gennemgang af de relevante ESG-faktorer for den pågældende virksomhed.   

Analyseteamet bruger hyppig og åben kontakt med virksomhedernes ledelsesteams som den primære 

kilde til overvågning af ESG-relaterede oplysninger. Som team deltager FSSA hvert år i over 1.500 

møder i virksomheder. Ud over kvantitativ analyse gennemgås på disse møder virksomhedens 

konkurrenter, leverandører, kunder og alle væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige 

problemer, der er identificeret via tredjepartsleverandører af data, ekspertbesøg og primære 

virksomhedsdokumenter. Som bottom up-investorer er FSSA forsigtig med brugen af eksterne 

ressourcer, men når de anvendes omhyggeligt, udgør de en ekstra informationskilde, der supplerer 

den interne analyse. 

 

Resultaterne deles bredt i investeringsteamet, der opfordres til at stille spørgsmål og deltage i 

debatten. FSSA har ikke sektor- eller landeeksperter, fordi virksomheden mener, at man bedst undgår 

fejl ved at lade hele teamet evaluere og kommentere. Analytikerne opfordres til at besøge samme 

virksomhed på forskellige tidspunkter. Derudover gennemgås fondene mindst en gang om året som 

et team, der omfatter en gennemgang af miljømæssige og sociale parametre.  

   

FSSA inkluderer årligt en rapport om miljømæssige og sociale forhold, der er i overensstemmelse med 

gældende lokal, regional og national lovgivning i deres årlige ESG-rapport og på virksomhedsniveau i 

den årlige Responsible Investment Report.  

 

Metoder  

 
Ud over de oplysninger, der fås på møder med virksomhedens ledelse, anvender FSSA oplysninger fra 
primære virksomhedsdokumenter og tredjepartsleverandører af data, vejledning fra Sustainability 
Accounting Standards Boards (SASB) væsentlighedskriterier samt udfører manuelle kontroller, der kan 
bekræfte, om der eksisterer bestemte politikker og forpligtende medlemskaber, som er i tråd med de 
miljømæssige og sociale egenskaber, som fonden fremmer.  
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Fonden følger og måler følgende: 
 

• Værdien af GHG-emissioner registreres på fonds- og team-niveau, og mængden af reduceret 
GHG måles på virksomhedsniveau, da tilgangen fokuserer på bottom up-reduktioner for hver 
enkelt virksomhed. 

• Antallet af virksomheder, der har forpligtet sig til at nå CO2-neutralitet inden 2050 og støtter 
data som f.eks. tilpasning til initiativet for videnskabsbaserede mål. 

• Overholdelse af den fastsatte tærskel for direkte indtægter fra kul.  
• Overholdelse af RSPO-standarder (Roundtable on Sustainable Palm Oil).  
• Eksistensen af politikker for Ingen skovrydning, ingen tørv, ingen udnyttelse (NDPE) 
• Overholdelse af den fastsatte tærskel for virksomheder, der primært anses for at operere 

inden for hasardspilindustrien  
• Der er ingen selskaber involveret i produktion af tobaksvarer, pornografi og udvikling af 

klyngevåben, personelminer, håndvåben, biologiske våben, kemiske våben eller uranbaserede 
våben. 

 
Desuden anvender FSSA GHG-data til at samarbejde med udvalgte virksomheder, der er udpeget som 
de mest virkningsfulde i forhold til FSSA's virksomhed. Teamet søger reelle og absolutte reduktioner 
af GHG-emissionerne i overensstemmelse med de enkelte virksomheders klimamål. Læs mere om 
teamets klimamål på hjemmesiden: 
 
https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html  
 
Datakilder og -behandling 
 
De datakilder, der anvendes til at følge fondens miljømæssige og sociale karakteristika, stammer fra 
såvel tredjepartsanalytikere og direkte engagement med de virksomheder, der investeres i.  
Tredjepartsleverandørerne af data omfatter, men er ikke begrænset til: Sustainability, ISS, Reprisk og 
MSCI.  Disse datatjenester bruges til at præcisere og supplere de data, der indsamles direkte fra de 
virksomheder, som fonden investerer i. 
 
Inden køb af data vurderes dataudbyderens services for dækning, nøjagtighed og rettidighed af FSI's 
ESG Inpacts Committee, som forvaltes af FSI's Responsible Investment Team. Når 
investeringsforvalterne har købt dataene, melder de tilbage til dataleverandørerne, hvis de mener, at 
oplysningerne er unøjagtige.  
 
Dataene behandles af RI-teamet og stilles til rådighed for investeringsteams og Global Investment 
Committee. 
 
Investeringsforvalteren anvender oplysninger, der stammer direkte fra de virksomheder, der 
investeres i, hvor der er huller i leverandørernes data. 
 
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data 
 
Begrænsninger i de data, der leveres fra tredjeparter, vil stamme fra deres dækning og metoder og fra 
begrænsede oplysninger fra udstedende virksomheder.  Hvis data ikke er tilgængelige, kan 
tredjepartsleverandører anvende estimeringsmodeller eller proxy-indikatorer. De metoder, som 
anvendes af dataleverandørerne, kan omfatte et element af subjektivitet. Selvom data indsamles 
løbende, kan data i dette hurtigt foranderlige miljø blive forældede inden for ganske kort tid. 
 
  

https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html
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Opfyldelsen af de sociale og miljømæssige karakteristika måles ikke udelukkende på data fra 
tredjepart i betragtning af begrænsningerne og præciseres ved direkte kontakt med de virksomheder, 
der investeres i, hvor der er mangler i dataene.  
 
Due diligence 

 
Overvågning og måling af de miljømæssige og sociale karakteristika er hele investeringsteamets 
ansvar og sker i hele investeringens livscyklus, hvilket fremgår af teamets åbne debat om hver 
virksomhed, der investeres i. Kvantitativ og kvalitativ bottom up-gennemgang af vores virksomheder 
sikrer hele tiden omfattende udøvelse af due diligence.  Yderligere dedikerede analytikere fungerer 
som et andet evalueringslag, der foranlediger teamet til at overveje alle de nødvendige parametre.  
 
FSSA får også yderligere støtte fra FSI og vil, hvor det er relevant, samarbejde med velrenommerede 
eksterne partnere for at opnå en bedre forståelse af miljømæssige og sociale faktorer. Ressourcerne 
hos FSI omfatter teamet af Responsible Investment (RI) Specialists, Global Investment Committee og 
ESG Impacts Committee. Der er 2 medlemmer af FSSA i ESG Impacts Committee.  
 
FSSA vil hvert år, midt på året, aflægge rapport om sin ESG-indvirkning og relaterede aktiviteter 
baseret på det foregående regnskabsår. 
 
Engagementspolitikker 
 
First Sentier Investors' (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles fastsætter 
standarden for engagementspraksis for alle FSI's investeringsteams.  Politikken beskriver også FSI's 
tilgang til kontroversielle bæredygtighedsrelaterede aktiviteter. 
 
Det er vigtigt at indgå i en aktiv dialog med de virksomheder eller enheder, der investeres i, da dialogen 
giver en vigtig mulighed for at forbedre vores forståelse af deres virksomhed og overvåge væsentlige 
forretningsspørgsmål, herunder strategi, kapitalallokering og økonomi, samt deres tilgang til miljø-, 
social- og ledelsesforhold og gør det muligt for os at påvirke dem til at forbedre disse fremgangsmåder. 
 
Bredden, dybden og hyppigheden af engagementet vil variere betydeligt baseret på en række faktorer, 
herunder de risici og muligheder, som virksomheden står overfor, muligheden for og viljen til at 
engagere sig i virksomheden samt investeringens størrelse eller karakter.    
 
Politikken findes på www.firstsentierinvestors.com  
 
Angivet referencebenchmark 
 
Ikke relevant  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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2. Finansielle produkter i form af ejendomsværdipapirer 

Navn LEI 

Deltager(e) på det finansielle marked 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc ikke relevant 

Finansielt/finansielle produkt(er) 

First Sentier Asian Property Securities Fund 549300HGNSS0MUQNS075 

First Sentier Global Property Securities Fund 54930043SPJBFOE6GJ62 

 

Oversigt 

 

Det er forvalterens opfattelse, at klimaændringer på lang sigt kan påvirke investeringernes værdi. 

Forvalteren ser som en del af sin investeringsbeslutning på og vurderer den enkelte investerings 

miljømæssige og sociale kriterier. 

 

Fonden har ikke forpligtet sig på at opnå specifikke, ikke-finansielle resultater, men til at måle 

fremskridtene i retning af de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes, anvender 

forvalteren målinger som drivhusgasemissioner og planer for affaldsreduktion. De anvendte sociale 

indikatorer vedrører virksomheder, der skal investeres i, som har planer for fællesskabsinitiativer, 

planer for medarbejdermangfoldighed, og som ikke systemisk bryder FN's Global Compact. 

 

Fonden har til formål at øve en positiv indflydelse på de virksomheder, der investeres i, og aktivt at 

udøve sin stemmeret. 

 

Fonden gennemgår og overvejer de væsentligste negative indvirkninger for alle investeringer. 

 

Intet bæredygtigt investeringsmål 

 

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, men har ikke 
bæredygtige investeringer som sit mål. 
 

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika 

 
De miljøkarakteristika, der fremmes af fonden, er: 
 

• reduktion af drivhusgasemissioner og  
• affaldsreduktion.  

 
De sociale karakteristika, der fremmes af fonden, er:  
 

• at opnå kønsmæssig mangfoldighed og lige muligheder  
• fællesskabsinitiativer og  
• at de virksomheder, der investeres i, efterlever principperne i FN's Global Compact. 

 
Investeringsstrategi 

 

Investeringsforvalteren er bevidst om, at klimaændringer kan påvirke værdien af investeringerne. 

Ejendomsaktiver er i sagens natur langsigtede, hvilket gør klimaændringer til et væsentligt spørgsmål 

hvad angår langsigtet værdifastsættelse af aktiver.  Investeringsforvalteren fokuserer på at vurdere 
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hver enkelt virksomhed, som det overvejes at investere i, herunder hvordan hver enkelt virksomhed 

prioriterer de potentielle virkninger af klimaændringer. 

Ved overvejelsen af de sociale karakteristika vurderer og udvælger investeringsforvalteren 

virksomheder med politikker, der kan bringe dem i overensstemmelse med de ti principper i FN's 

Global Compact, og godtgøre mangfoldighed med hensyn til køn, alder og etnicitet i hele 

organisationen. Desuden skal de have forpligtet sig til at yde et langsigtet bidrag til samfundet i 

almindelighed. Karakteristika for selskabsledelse, såsom bestyrelsens uafhængighed og forskellige 

færdigheder og erfaringer, vurderes og rangordnes.  

Den løbende overvågning og vurdering af ESG-karakteristikaene er en del af investeringsprocessen, og 

der tages hensyn til de interne resultater ved udvælgelse, fastholdelse og gennemførelse af 

investeringer i fonden.  

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engagere med virksomheder, hvor Investeringsforvalteren 

mener, at virksomheden, der er investeret i, ikke gør tilstrækkelige fremskridt med hensyn til de 

miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer. 

 

Investeringsandel 

 

Fondene investerer primært (mindst 70 % af deres indre værdi) i et bredt udvalg af værdipapirer eller 

aktierelaterede værdipapirer udstedt af ejendomsselskaber eller selskaber, der ejer, udvikler eller 

forvalter fast ejendom, og som er noteret eller handles på regulerede markeder. 

 

 
1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, 

der anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle 

produkt. 

 

2 Andre omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i 

overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som 

bæredygtige investeringer.  

  

Kategori 1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter: 

Investeringer

1 Overensstemmelse 
med M/S-karakteristika

90 %

1B Andre M/S-karakteristika

90 %

2 Andre

10 %
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• Underkategori 1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller 
sociale mål.  

• Underkategori 1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i 
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, men som ikke kan 
kvalificeres som bæredygtige investeringer. 
 

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika 

 

Den løbende overvågning og vurdering af de miljømæssige og sociale karakteristika samt 

bæredygtighedsindikatorerne er en del af investeringsprocessen, og der tages hensyn til de interne 

resultater ved udvælgelse, fastholdelse og gennemførelse af investeringer i fonden. 

Investeringsforvalteren skal hvert år og løbende i hele fondens levetid fremlægge rapporter og 

oplysninger. De miljømæssige og sociale karakteristika og bæredygtighedsindikatorerne kan 

overvåges ved hjælp af en række målbare parametre. Faktuelle data indsamles fra rapporter fra de 

virksomheder, der investeres i, og teamets periodevise engagementer. Vores engagementer kan være 

i form af besøg i virksomheden, møder ansigt til ansigt, opkald eller e-mail. Vores database opdateres 

i realtid med et live-feed til vores ESG-rapporter. Derudover måles fondens resultater til interne formål 

også i forhold til vores målsætning på kort, mellemlang og lang sigt. 

 

Metoder  

 
Der tages hensyn til miljø-, social- og forvaltningsfaktorer (herunder de miljømæssige og sociale 
karakteristika, som fonden fremmer) ved udvælgelsen, bevarelsen eller gennemførelsen af 
investeringer i fonden. Hvorvidt en af disse faktorer tages i betragtning ved en bestemt 
investeringsbeslutning vil dog afhænge af investeringsforvalterens skøn, når denne forvalter fonden, 
og under visse omstændigheder vil investeringsforvalteren ikke anse disse faktorer for relevante for 
en bestemt investeringsbeslutning. 
 
Investeringsforvalteren anvender sin egen ESG-analyse til en totrinstilgang til analyse af 
virksomhederne.  
 
En virksomheds forpligtelse til at reducere sin CO2-udledning vurderes i den første screening af 
virksomhederne, og denne bruges til at bestemme det investerbare univers og udelukkelsen af 
virksomheder fra investeringsuniverset.  
 
Al virksomhedsanalyse omfatter ESG-forhold, der har direkte indflydelse på virksomhedens 
værdiansættelsesrammer. En højere vurdering af ESG-egenskaber medfører højere 
målværdiansættelse og positiv udvælgelse af dette aktiv. Et ESG-karakteristikum på under 2 ud af 5 
for ESG-faktorer vil føre til, at en virksomhed udelukkes fra investeringsuniverset.  
 
De miljømæssige karakterstika, der betragtes som en del af en vurdering af et ESG-karakteristikum, 
omfatter reduktion af CO2-emissioner, udnyttelse af vandressourcer og affaldshåndtering. Ved 
analysen af virksomhederne vurderer investeringsforvalteren, hvilke foranstaltninger virksomhederne 
træffer for at opnå og gennemføre CO2-reduktioner gennem f.eks. CO2-kompenserende ordninger, 
energireduktion i virksomheden, indkøb af vedvarende energi samt moderniseringsbestræbelser med 
henblik på at forbedre de løbende driftsmæssige CO2-reduktioner og reducere de samlede CO2-
emissioner ved hjælp af grønne materialer og genvinding, når et produkt er udtjent. På samme måde 
er ejendomsaktiver i sagens natur langsigtede, hvilket gør klimaændringer til et væsentlig spørgsmål 
ved langsigtet værdiansættelse af ejendomsaktiver. Investeringsforvalteren fokuserer på at vurdere 
hver enkelt virksomhed, som det overvejes at investere i, herunder hvordan hver enkelt virksomhed 
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prioriterer de potentielle virkninger af klimaændringer. 
 
Ved at tage sociale karakteristika som kønsmangfoldighed, lige muligheder og fællesskabsinitiativer i 
betragtning, forventer investeringsforvalteren, at virksomhederne udviser mangfoldighed med 
hensyn til køn, alder og etnicitet i hele organisationen. Karakteristika for selskabsledelse, såsom 
bestyrelsens uafhængighed og forskellige færdigheder og erfaringer, vurderes og rangordnes. 
 
Investeringsforvalteren vil proaktivt indgå i et samarbejde med virksomheder, hvor vedkommende 
mener, at virksomheden, der er investeret i, ikke gør tilstrækkelige fremskridt med hensyn til de 
karakteristika, som fonden fremmer. 
 
Datakilder og -behandling 
 
De datakilder, der anvendes til at følge fondens miljømæssige og sociale karakteristika, stammer fra 
såvel tredjepartsanalytikere og direkte engagement med de virksomheder, der investeres i.  
Tredjepartsleverandørerne af data omfatter, men er ikke begrænset til: Sustainability, ISS, Reprisk og 
MSCI.  Disse datatjenester bruges til at præcisere og supplere de data, der indsamles direkte fra de 
virksomheder, som fonden investerer i. 
 
Inden køb af data vurderes dataudbyderens services for dækning, nøjagtighed og rettidighed af FSI's 
ESG Inpacts Committee, som forvaltes af FSI's Responsible Investment Team. Når 
investeringsforvalterne har købt dataene, melder de tilbage til dataleverandørerne, hvis de mener, at 
oplysningerne er unøjagtige.  
 
Dataene behandles af RI-teamet og stilles til rådighed for investeringsteams og Global Investment 
Committee. 
 
Investeringsforvalteren anvender oplysninger, der stammer direkte fra de virksomheder, der 
investeres i, hvor der er huller i leverandørernes data.  
 
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data 
 
Begrænsninger i de data, der leveres fra tredjeparter, vil stamme fra deres dækning og metoder og fra 
begrænsede oplysninger fra udstedende virksomheder.  Hvis data ikke er tilgængelige, kan 
tredjepartsleverandører anvende estimeringsmodeller eller proxy-indikatorer. De metoder, som 
anvendes af dataleverandørerne, kan omfatte et element af subjektivitet. Selvom data indsamles 
løbende, kan data i dette hurtigt foranderlige miljø blive forældede inden for ganske kort tid. 
 
Opfyldelsen af de sociale og miljømæssige karakteristika måles ikke udelukkende på data fra 
tredjepart i betragtning af begrænsningerne og præciseres ved direkte kontakt med de virksomheder, 
der investeres i, hvor der er mangler i dataene.  
 
Due diligence 
 
ESG-analyser og økonomiske analyser overvåges konstant af teamet i henhold til den tildelte 
værdipapirdækning. Ændringer i og opdateringer af vores bestand af data foretages efter 
virksomhedens begivenheder, meddelelser, rapporterede resultater og vores engagementer med de 
virksomheder, der investeres i. Denne proces er flydende. F.eks. betyder en positiv ændring i en 
virksomheds nye neutralitetsmål, eller nye bæredygtighedsinitiativer at virksomheden opnår en 
højere ESG-score, hvilket vil føre til, at den bliver medtaget på vores definerede skærm og kan blive 
føjet til vores portefølje. På den anden side vil en forværring af en virksomheds selskabsledelse have 
en negativ indvirkning på ESG-resultatet og kan resultere i fjernelse af denne besiddelse fra vores 
portefølje.  
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Vurderingen/vurderingerne ændres, når det er nødvendigt for at afspejle en ændring i situationen. 
Vores værdipapirdatabase sikrer, at eventuelle ændringer afspejles i vores relative rangeringstabel 
med live-kurser. 
 
Vi anvender CGI Glass Lewis, Sustainalytics og MSCI Ratings til ESG-data og -information. Intern 
forskning og engagement i virksomheden er imidlertid vores vigtigste kilde til reference for ESG-
analyse.  
Den indledende screening i vores investeringsproces indeholder en ESG-vurdering. Det er her, at en 
virksomheds ESG-forhold overvejes og vurderes i henhold til vores egne ESG-retningslinjer.  
 
Engagement i reduktion af drivhusgasemissioner i de virksomheder, der skal investeres i, er et vigtigt 
skridt i vores ESG-analyse- og investeringsproces, hvor specifikke mål og initiativer for bæredygtighed 
opstilles og implementeres på kort, mellemlang og lang sigt af de virksomheder, der investeres i. Vi 
tager også højde for en virksomheds historik som en god virksomhedsborger og ser efter beviser på 
eventuelle meningsfulde bidrag, som virksomheden eventuelt har ydet til gavn for samfundet som 
helhed. 
 
Engagementspolitikker 
 
First Sentier Investors' (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles fastsætter 
standarden for engagementspraksis for alle FSI's investeringsteams.  Politikken beskriver også FSI's 
tilgang til kontroversielle bæredygtighedsrelaterede aktiviteter. 
 
Det er vigtigt at indgå i en aktiv dialog med de virksomheder eller enheder, der investeres i, da dialogen 
giver en vigtig mulighed for at forbedre vores forståelse af deres virksomhed og overvåge væsentlige 
forretningsspørgsmål, herunder strategi, kapitalallokering og økonomi, samt deres tilgang til miljø-, 
social- og ledelsesforhold og gør det muligt for os at påvirke dem til at forbedre disse fremgangsmåder. 
 
Bredden, dybden og hyppigheden af engagementet vil variere betydeligt baseret på en række faktorer, 
herunder de risici og muligheder, som virksomheden står overfor, muligheden for og viljen til at 
engagere sig i virksomheden samt investeringens størrelse eller karakter.    
 
Politikken findes på www.firstsentierinvestors.com  
 
Angivet referencebenchmark 
 
Ikke relevant 
  
 

3. Finansielle produkter i Listed Infrastructure 
 

Navn LEI 

Deltager(e) på det finansielle marked 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc ikke relevant 

Finansielt/finansielle produkt(er) 

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund 549300UHIVWX4YGY6160 

 

Oversigt 

 

Fondens forvalter søger at forstå og indfange bæredygtighedsrisici og -muligheder ved hjælp af en 

proprietær kvalitetsmodel. Den anvendte model omfatter en række miljømæssige og sociale 

http://www.firstsentierinvestors.com/


13 
 

karakteristika, som forventes at påvirke investeringsafkastet generelt og infrastrukturværdipapirer i 

særdeleshed. 

 

Fonden er ikke forpligtet til at opnå specifikke ikke-finansielle resultater. Forvalteren måler 

investeringsselskabernes kulstofintensitet i løbet af en løbende femårsperiode som indikator for 

miljøfremskridt.  Fremskridt i retning af de sociale karakteristika, som fonden fremmer (nemlig 

beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og tilvejebringelse af sikre arbejdsmiljøer), måles i 

forhold til de Forenede Nationers globale Compact-principper og OECD's retningslinjer for 

multinationale virksomheder. 

 

Forvalteren ønsker at udøve en positiv indflydelse på de virksomheder, der investeres i, og aktivt at 

udøve sin stemmeret. 

 

Forvalteren gennemgår og overvejer de væsentligste negative indvirkninger for alle investeringer. 

 

Intet bæredygtigt investeringsmål 

 

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, men har ikke 
bæredygtige investeringer som sit mål. 
 

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika 

 
De miljøegenskaber, som fonden fremmer, er begrænsning af klimaændringer, specifikt en reduktion 
af kulstofintensiteten (målt som CO2-emissioner pr. megawatt-time) og indførelse af vedvarende og 
renere energiteknologier.  
  
Fondens sociale karakteristika er beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og tilvejebringelse af sikre 
og sikre arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere.  
 
Investeringsstrategi 

 

Investeringsforvalteren fokuserer på at vurdere hver virksomhed, det overvejes at investere i, 

herunder hvordan den enkelte virksomhed prioriterer de potentielle konsekvenser af klimaændringer 

eller sociale standarder målt i forhold til FN's Global Impact-principper og OECD's retningslinjer for 

multinationale virksomheder. 

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engagere med virksomheder, hvor Investeringsforvalteren 

mener, at virksomheden, der er investeret i, ikke gør tilstrækkelige fremskridt med hensyn til de 

miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer. 

 

Alle FSI's investeringsteams vurderer udøvelsen af selskabsledelse i praksis i overensstemmelse med 

de relevante politikker og retningslinjer. Eksempler: 

 

• Bestyrelsesvurdering - Der bør være en gennemsigtig procedure for udnævnelse af nye 
bestyrelsesmedlemmer. FSI-investeringsteamet anser bedste praksis blandt virksomheder, 
der investeres i, for at omfatte evnen til at godtgøre mangfoldighed med hensyn til køn, alder, 
etnicitet, seksualitet og tanker på tværs af organisationen og på bestyrelsesplan.  

• Ejerskab og aktionærrettigheder - Generelt vil FSI's investeringsteams ikke støtte 
beslutninger, der foreslår: Ændringer i selskabsstrukturen, der begrænser aktionærernes 
rettigheder, eller ændringer i kapitalstrukturen, der kan udvande aktionærernes stemmeret 
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og/eller økonomiske rettigheder. 
• Aflønning - FSI's investeringsteams forventer, at aflønningsstrukturerne er enkle, langsigtede, 

tilpasset aktionærernes værdi/afkast, fremmer ansvarlig risikohåndtering og, i relevant 
omfang, anvender en bredere opfattelse af begrebet "succes". 

 
Investeringsandel 
 
Fonden investerer primært (mindst 70 % af sin indre værdi) i en diversificeret portefølje af 
børsnoterede værdipapirer i infrastruktur- og infrastrukturrelaterede værdipapirer eller 
aktierelaterede værdipapirer fra udstedere, der er noteret eller handles på regulerede markeder i hele 
verden. Infrastruktursektoren omfatter, men er ikke begrænset til, forsyningsselskaber (f.eks. vand og 
elektricitet), motorveje og jernbaner, lufthavnsydelser, havnedrift og -tjenester samt olie- og 
gasopbevaring og -transport. 
 
 

 
1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, 
der anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle 
produkt.  
 
2 Andre omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i 
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som 
bæredygtige investeringer.  
  
Kategori 1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter: 
 

• Underkategori 1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller 
sociale mål.  

• Underkategori 1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i 
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, men som ikke kan 
kvalificeres som bæredygtige investeringer. 

 
Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika 
 

Fonden fremmer følgende miljømæssige eller sociale egenskaber: 

Investeringer

1 Overensstemmelse 
med M/S-karakteristika

90 %

1B Andre M/S-karakteristika

90 %

2 Andre

10 %
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Begrænsning af klimaændringer, specifikt en reduktion af kulstofintensiteten og indførelse af 

vedvarende og renere energiteknologier. 

 

De bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle opfyldelsen af denne miljøkarakteristik, er en 

faldende kulstofintensitet i porteføljens elproduktion (som er ansvarlig for langt størstedelen af 

porteføljeemissionerne) ved at måle CO2-udledningen pr. megawatt-time genereret el. 

 

Denne bæredygtighedsindikator overvåges ved hjælp af en proprietær database, der sporer 

forsyningsvirksomhedernes kulstofintensitet, og undersøger, om denne måling falder over løbende 

fem års perioder. Databasen overvåger også en række andre klimarelaterede statistikker, herunder 

absolut CO2-udledning og CO2-fodaftryk. 

 

Fonden fremmer følgende sociale karakteristika: 

Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og tilvejebringelse af sikre arbejdsmiljøer for alle 

arbejdstagere. 

 

De indikatorer for bæredygtighed, der anvendes til at måle opnåelsen af disse sociale karakteristika, 

er i overensstemmelse med de ti principper i FN's Global Compact og med OECD's retningslinjer for 

multinationale virksomheder. 

 

Denne indikator for bæredygtighed overvåges ved hver måned at kontrollere, om nogen af de 

værdipapirer, som holdet analyserer og forsker i, blev anset for at være i strid med enten FN's Global 

Compact eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. For at fastslå dette bruger vi 

analyse fra Sustainalytics, en uafhængig tredjepartsudbyder af data. 

 

Metoder  

 
Faldende kulstofintensitet 
Kulstofintensiteten i porteføljens besiddelser måles på en række måder. For det første analyseres hele 
porteføljen på en måde, der er i overensstemmelse med den ramme, som taskforcen for 
klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD) har givet, baseret på data fra MSCI ESG. Ved denne 
metode beregnes kulstofintensiteten for hver besiddelse efter følgende formel: 
 

• Scope 1 + 2-emissioner / mio. dollars salg 
 
Denne tilgang kan bruges til sammenligninger med et benchmark eller på tværs af porteføljer samt til 
porteføljesammensætning og -analyse. Investeringsteamet er bekymret over at bruge salg som 
fællesnævner i denne formel, fordi andre faktorer som valuta- eller råvarepriser kan have en stor 
indvirkning på salget i dollars uden nogen indvirkning på emissionerne. Denne metode er imidlertid 
blevet anbefalet af TCFD, og teamet støtter øget sammenlignelighed af investorrapportering. 
 
Derudover vedligeholder investeringsteamet en proprietær database, der overvåger en række ESG-
målinger. Disse målinger omfatter en række klimarelaterede statistikker, herunder absolut CO2-
udledning, CO2-fodaftryk og kulstofintensitet (alle målt på lager-, portefølje- og strateginiveau). 
 
Forsyningsvirksomheder repræsenterer typisk omkring halvdelen af porteføljen efter vægt og er 
ansvarlige for langt størstedelen af porteføljerelaterede CO2-emissioner. Denne database anvender 
følgende formel til at bestemme kulstofintensiteten for porteføljens nyttebedrifter: 
 

• Scope 1 + 2-emissioner/megawatt-timer produceret el 
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Denne database viser kulstofintensiteten i porteføljens forsyningsvirksomheder for hvert af de sidste 
fem år, og kontrollerer, om denne måling falder over løbende femårsperioder. 
 
Endvidere følger investeringsteamet, om virksomheder arbejder med initiativet for videnskabeligt 
baserede mål (en klart defineret vej for virksomheder til reduktion af drivhusgasemissioner), om en 
virksomhed er besluttet på at være førende eller tøvende inden for MSCI ESG samt om hver 
virksomhed har forpligtet sig til CO2-neutralitet. 
 
Tilpasning til de ti principper i FN's Global Compact og til OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder 
 
Hver måned rapporterer teamet på tværs af alle værdipapirer i teamets fokusliste, om nogen af 
porteføljens beholdninger anses for at være i strid med enten FN's Global Compact eller OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder. 
 
De kørte rapporter er baseret på Global Standards Screening (GSS) analyse fra Sustainability, en 
uafhængig tredjepartsleverandør af ESG-data. GSS-analysen opfanger alvorlige, systemiske og 
strukturelle overtrædelser af internationale normer som nedfældet i FN's Global Compact-principper. 
 
Vurderinger understøttes af henvisninger til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og 
FN's vejledende principper for handel og menneskerettigheder samt deres underliggende 
konventioner. GSS-virksomhedsvurderinger afspejler flere dimensioner, herunder: 
 

• Omfanget af virkningerne på interessenter og/eller miljøet - størrelse, omfang og uoprettelige 
virkninger 

• Virksomhedsansvar - ansvarlighed, undtagelsesbestemmelser og systemisk karakter 
• Virksomhedsledelse - svar, ledelsessystemer og implementering 

 
Overtrædelser gennemgås og vurderes af investeringsteamet og opfølges af engagement med 
virksomhedsledelsen. Vedvarende eller systematiske brud kan føre til fondens investeringsophør. 
 
Datakilder og -behandling 
 
De datakilder, der anvendes til at følge fondens miljømæssige og sociale karakteristika, stammer fra 
såvel tredjepartsanalytikere og direkte engagement med de virksomheder, der investeres i.  
Tredjepartsleverandørerne af data omfatter, men er ikke begrænset til: Sustainability, ISS, Reprisk og 
MSCI.  Disse datatjenester bruges til at præcisere og supplere de data, der indsamles direkte fra de 
virksomheder, som fonden investerer i. 
 
Inden køb af data vurderes dataudbyderens services for dækning, nøjagtighed og rettidighed af FSI's 
ESG Inpacts Committee, som forvaltes af FSI's Responsible Investment Team. Når 
investeringsforvalterne har købt dataene, melder de tilbage til dataleverandørerne, hvis de mener, at 
oplysningerne er unøjagtige.  
 
Dataene behandles af RI-teamet og stilles til rådighed for investeringsteams og Global Investment 
Committee. 
 
Investeringsforvalteren anvender oplysninger, der stammer direkte fra de virksomheder, der 
investeres i, hvor der er huller i leverandørernes data.  
 
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data 
 
Begrænsninger i de data, der leveres fra tredjeparter, vil stamme fra deres dækning og metoder og fra 
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begrænsede oplysninger fra udstedende virksomheder.  Hvis data ikke er tilgængelige, kan 
tredjepartsleverandører anvende estimeringsmodeller eller proxy-indikatorer. De metoder, som 
anvendes af dataleverandørerne, kan omfatte et element af subjektivitet. Selvom data indsamles 
løbende, kan data i dette hurtigt foranderlige miljø blive forældede inden for ganske kort tid. 
 
Opfyldelsen af de sociale og miljømæssige karakteristika måles ikke udelukkende på data fra 
tredjepart i betragtning af begrænsningerne og præciseres ved direkte kontakt med de virksomheder, 
der investeres i, hvor der er mangler i dataene.  
 
Due diligence 
 
Intern 
 
Analytikerne og porteføljeforvalterne udfører grundig due diligence af de underliggende aktiver i det 
finansielle produkt. Vi udfører omfattende analyse på en række fronter, herunder: 
 

• virksomhedsrapporter og økonomiske indberetninger 
• møder med virksomhedsledelse og besøg hos aktiverne 
• møder med konkurrenter, leverandører, kunder, myndigheder, embedsmænd og 

brancheorganisationer 
• opbygning af detaljerede finansielle modeller for hver af de omfattede virksomheder, og 
• sammenligning og kontrastering af de vigtigste finansielle indikatorer for hver virksomhed 

med dens konkurrenter. 
 
Investeringsteamet mener, at den vigtigste kilde til analyse er internt genereret gennem regelmæssige 
møder med topledelsen og andre interessenter, herunder leverandører, konkurrenter, regulatorer og 
brancheorganisationer. 
 
Investeringserfaringen på tværs af teamet giver en indgående forståelse for virksomheder og 
markeder, og teamet mener, at det er bedst placeret til at danne sig en mening om virksomhederne i 
mulighedsudvalget, herunder deres tilgang til ESG og ESG-forholdenes væsentlighed. Som supplement 
til teamets egen analyse anvendes forskellige eksterne analyse, f.eks. dem, der leveres af: 
 
•  statslige analyseundersøgelser 
•  brancheundersøgelser 
•  ESG-analyseudbydere og 
•  mægleres analyserapporter. 
 
Dækning af værdipapirer er opdelt efter sektor for at maksimere teamets specialistviden og for at 

identificere bedste praksis globalt.  Som følge af teamets erfaring og stabilitet er alle sektorer blevet 

dækket af mere end én analytiker, hvilket giver en effektiv back-up-ramme. Teammedlemmer 

opfordres til at bidrage med synspunkter om alle værdipapirer, ikke kun dem, de dækker direkte, og 

alle foreslåede værdipapirer drøftes åbent. Det ultimative investeringsansvar ligger hos Peter Meany 

som teamleder. 

 
Ekstern 
 
Teamets interne due diligence understøttes af en række kontroller, der fungerer uafhængigt af 
investeringsteamet. 
 
For det første opretholder Investment Compliance-teamet, som er en del af virksomhedens bredere 
Risk Management & Compliance-team, en uafhængig kontrol for at sikre overholdelse af alle 
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parametre for porteføljekonstruktion, uanset om de skyldes lovgivning, kundebegrænsninger elle 
interne begrænsninger. De relevante interne grænser omfatter et forbud mod at investere i 
virksomheder, der er blevet identificeret som værende involveret i fremstilling af atomvåben, samt 
virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af tobak eller tobaksrelaterede produkter, såsom 
e-cigaretter og vaping-anordninger. Investment Compliance-teamet er ansvarlig for at overvåge fonde 
i forhold til begrænsninger, og for at eskalere eventuelle overtrædelser til porteføljeforvalterne og 
chefen for Global Listed Infrastructure-strategien. 
 
Derudover er IPRA-teamet (Investment Product Research & Assurance) ansvarligt for at overvåge 
investeringsporteføljer for at sikre overensstemmelse med deres angivne investeringsstil og -proces. 
De gennemgår og fortolker de risiko- og resultatrapporter, som er udarbejdet af Performance-teams, 
og er ansvarlige for at gennemføre stresstest og likviditetsovervågning af fonde, hvor det er relevant. 
IPRA-teamet udgør en uafhængig udfordring for fondsforvaltningsteams og den globale chef for 
Investment Management. De leverer også rapporter og kommentarer om resultater og risici til den 
globale Investeringskomité og de regionale udvalg og bestyrelser. 
 
Engagementspolitikker 
 
First Sentier Investors' (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles fastsætter 
standarden for engagementspraksis for alle FSI's investeringsteams.  Politikken beskriver også FSI's 
tilgang til kontroversielle bæredygtighedsrelaterede aktiviteter. 
 
Det er vigtigt at indgå i en aktiv dialog med de virksomheder eller enheder, der investeres i, da dialogen 
giver en vigtig mulighed for at forbedre vores forståelse af deres virksomhed og overvåge væsentlige 
forretningsspørgsmål, herunder strategi, kapitalallokering og økonomi, samt deres tilgang til miljø-, 
social- og ledelsesforhold og gør det muligt for os at påvirke dem til at forbedre disse fremgangsmåder. 
 
Bredden, dybden og hyppigheden af engagementet vil variere betydeligt baseret på en række faktorer, 
herunder de risici og muligheder, som virksomheden står overfor, muligheden for og viljen til at 
engagere sig i virksomheden samt investeringens størrelse eller karakter.    
 
Politikken findes på www.firstsentierinvestors.com  
 
Angivet referencebenchmark 
 
Ikke relevant  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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4. Finansielle produkter i Responsible Listed Infrastructure 
 

Navn LEI 

Deltager(e) på det finansielle marked 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc ikke relevant 

Finansielt/finansielle produkt(er) 

First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund 

549300E7HMFL0HQCAU90 

 
Oversigt 
 
Fondens forvalter søger at forstå og indfange bæredygtighedsrisici og -muligheder ved hjælp af en 
proprietær kvalitetsmodel og bæredygtighedsanalyse med henblik på at udvælge aktiver, der bidrager 
til eller drager fordel af bæredygtig udvikling, som styret af FN's mål for bæredygtig udvikling ("SDG"). 
 
Typisk vil mindst 35 % af fondens aktiver bestå af bæredygtige investeringer med et miljømæssigt eller 
socialt karakteristikum (medmindre fonden er i færd med at afvikle investeringen)  [Nogle 
bæredygtige investeringer kan flugte med EU-klassificering, men dette er ikke et eksplicit 
udvælgelseskriterium for fonden.]  Ikke-bæredygtige investeringsaktiver vil blive bragt i 
overensstemmelse med et miljømæssigt eller socialt SDG.   
 
Udviklingen hen imod de miljømæssige karakteristika, som fonden fremmer, måles ved 
investeringsselskabernes kulstofintensitet over løbende perioder på fem år (idet det bemærkes, at 
kulfyrede produktionsaktiver skal udgøre mindre end 20 % af hvert investeringsselskabs samlede 
aktiver) og ved tilpasning af hver investering til et SDG. 
 
Fremskridt i retning af de sociale karakteristika, som fonden fremmer (specifikt beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder og tilvejebringelse af sikre arbejdsmiljøer), måles i forhold til de Forenede 
Nationers globale Compact-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. 
 
Fonden har forpligtet sig til at nå CO2-neutralitet inden 2050. Fonden har også fastsat et foreløbigt 
mål om inden 2030 at reducere den vægtede gennemsnitlige CO2-intensitet (WACI) til -50% under 
referenceindekset for 2019.  
 
Fondens forvalter ønsker at udøve en positiv indflydelse på de virksomheder, der investeres, og aktivt 
at udøve sin stemmeret. 
 
Forvalteren gennemgår og overvejer de væsentligste negative indvirkninger for alle investeringer. 
 
Intet bæredygtigt investeringsmål 
 
Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, men har ikke 
bæredygtige investeringer som sit mål. 
 
Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Selv om fonden ikke har 
som mål at gennemføre en bæredygtig investering, vil mindst 35 % af fonden bestå af bæredygtige 
investeringer.  
 
For at sikre, at fonden opnår en bæredygtig investeringssucces, forsøger vi at finde ud af, om de 
værdipapirer, den investerer i, kan have en negativ indvirkning set ud fra et 
bæredygtighedsperspektiv. Dette omfatter områder som miljø, sociale anliggender og 
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medarbejderanliggender, respekt for menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse.  
 
Vi forpligter os til, at alle de virksomheder, som fonden ejer, skal vurderes i forhold til relevante 
negative indvirkninger. Investeringserfaringen på tværs af teamet giver en indgående forståelse for 
virksomheder og markeder, og teamet mener, at det er bedst placeret til at danne sig en mening om 
tilgangen til bæredygtighed i de virksomheder, der skal investeres i, og om væsentligheden af 
bæredygtighedsrelaterede spørgsmål. 
  
Resultaterne af denne vurdering afspejles i den kvalitetsscore, som vi tildeler hver enkelt virksomhed, 
som vi undersøger og analyserer, og i den bæredygtighedsanalyse, vi foretager.  
 
Hvis der identificeres negative konsekvenser for bæredygtigheden, engagerer teamet desuden aktivt 
med den pågældende virksomhed i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået i henhold 
til First Sentier Investors Responsible Investment and Stewardship Policy and Principles.  
 
Hvis engagement ikke lykkes, overvejer investeringsteamet at eskalere problemet ved: 
  
• bredere engagement med andre investorer  
• at skrive til eller mødes med bestyrelsesformanden eller den ledende uafhængige direktør  
•  at stemme imod bestyrelsesmedlemmer, som de ikke mener leverer passende tilsyn, eller  
•  at offentliggøre teamets synspunkter.  
 
Hvis der ikke modtages et passende svar fra virksomheden, vil teamet overveje afhændelse. 
 
Investeringsteamet sikrer også, at de virksomheder, som fonden investerer i, følger de ti principper i 
FN's Global Compact og med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Teamet foretager 
en månedlig kontrol for at afgøre, om nogen af porteføljens beholdninger anses for at være i strid med 
disse principper eller retningslinjer. 
 
Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika 

 
De miljøkarakteristika, der fremmes af fonden, er: 
 

• Begrænsning af klimaændringer (gennem en reduktion af kulstofintensiteten (målt som 
kulstofemissioner pr. megawatt-time), etablering af den nødvendige energiinfrastruktur til 
dekarbonisering af energisystemer og produktion af rene og effektive brændstoffer fra 
vedvarende eller CO2-neutrale kilder), og 

• Tilpasning til FN's mål for bæredygtig udvikling, der er mest relevante for 
infrastrukturvirksomheder, i de selskaber, der investeres i, specifikt: 

 
o SDG 6:  Rent vand og sanitet 
o SDG 7:  Bæredygtig energi 
o SDG 9:  Industri, innovation og infrastruktur  
o SDG 11:   Bæredygtige byer og lokalsamfund 
o SDG 12:  Ansvarligt forbrug og produktion 
o SDG 13:  Klimaindsats 

  
Fondens sociale karakteristika er beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og tilvejebringelse af sikre 
og sikre arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere.  
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Investeringsstrategi 

 

Investeringsforvalteren fokuserer på at vurdere hver enkelt virksomhed, som det overvejes at 

investere i, herunder hvordan hver enkelt virksomhed prioriterer de potentielle virkninger af 

klimaændringer. 

 

De miljøelementer, der fokuseres på, er virksomhedernes tilpasning til De Forenede Nationers mål for 

bæredygtig udvikling, der er relevante for infrastruktur (rent vand og sanitet, bæredygtig energi, 

industri, innovation og infrastruktur samt bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og 

produktion samt klimaindsats). 

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engagere med virksomheder, hvor Investeringsforvalteren 

mener, at virksomheden, der er investeret i, ikke gør tilstrækkelige fremskridt med hensyn til de 

miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer. 

 

Alle FSI's investeringsteams vurderer udøvelsen af selskabsledelse i praksis i overensstemmelse med 

de relevante politikker og retningslinjer. Eksempler: 

 

• Bestyrelsesvurdering - Der bør være en gennemsigtig procedure for udnævnelse af nye 
bestyrelsesmedlemmer. FSI-investeringsteamet anser bedste praksis blandt virksomheder, 
der investeres i, for at omfatte evnen til at godtgøre mangfoldighed med hensyn til køn, alder, 
etnicitet, seksualitet og tanker på tværs af organisationen og på bestyrelsesplan.  

• Ejerskab og aktionærrettigheder - Generelt vil FSI's investeringsteams ikke støtte 
beslutninger, der foreslår: Ændringer i selskabsstrukturen, der begrænser aktionærernes 
rettigheder, eller ændringer i kapitalstrukturen, der kan udvande aktionærernes stemmeret 
og/eller økonomiske rettigheder. 

• Aflønning - FSI's investeringsteams forventer, at aflønningsstrukturerne er enkle, langsigtede, 
tilpasset aktionærernes værdi/afkast, fremmer ansvarlig risikohåndtering og, i relevant 
omfang, anvender en bredere opfattelse af begrebet "succes". 

 

Investeringsandel 

 

Fonden vil primært søge at investere (mindst 70 % af indre værdi) i en diversificeret portefølje af 

egenkapitalinstrumenter eller aktierelaterede værdipapirer udstedt af selskaber, der har betydelige 

aktiver i eller har betydelige indtægter fra infrastruktursektoren. Disse værdipapirer er noteret eller 

handles på regulerede markeder over hele verden. Infrastruktursektoren omfatter, men er ikke 

begrænset til, forsyningsselskaber (gas, vand og elektricitet), motorveje og jernbaner, mobilmaster og 

satellitter, lufthavnsservice, olie- og gasoplagring og -transport. 
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1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, 

der anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle 

produkt.  

2 Andre omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i 

overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika eller kan kvalificeres som 

bæredygtige investeringer.  

  

Kategori 1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter: 

 

• Underkategori 1A Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller 
sociale mål.  

• Underkategori 1B Andre M/S-karakteristika omfatter investeringer, der er i 
overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, men som ikke kan 
kvalificeres som bæredygtige investeringer. 

 

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika 

 

Fonden fremmer følgende miljømæssige eller sociale egenskaber:  

 

Begrænsning af klimaændringer, specifikt en reduktion af kulstofintensiteten og indførelse af 

vedvarende og renere energiteknologier. 

 

De bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle opfyldelsen af denne miljøkarakteristik, er en 

faldende kulstofintensitet i porteføljens elproduktion (som er ansvarlig for langt størstedelen af 

porteføljeemissionerne) ved at måle CO2-udledningen pr. megawatt-time genereret el. 

 

Denne bæredygtighedsindikator overvåges ved hjælp af en proprietær database, der sporer 

forsyningsvirksomhedernes kulstofintensitet, og undersøger, om denne måling falder over løbende 

fem års perioder. Databasen overvåger også en række andre klimarelaterede statistikker, herunder 

absolut CO2-udledning og CO2-fodaftryk.  

 

Investeringer

1 Overensstemmelse 
med M/S-

karakteristika

90 %

1A Bæredygtige

[35 %] 

I overensstemmelse 
med klassificeringen

[10 %]

Andre miljømæssige

[12,5 %]

Sociale

[12,5 %]

1B Andre M/S-
karakteristika

[65 %]

2 Andre

10 %
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Investeringsteamet anvender også en grænse på 20 % for eksponering for kulproduktion for fondens 

beholdninger (målt på andelen af en virksomheds samlede aktiver, der består af kulfyrede 

produktionsaktiver).  

 

Tilpasning til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), der er mest relevante for 

infrastrukturvirksomheder, for de virksomheder, der investeres i, specifikt: 

 

• SDG 6:  Rent vand og sanitet 
• SDG 7:  Bæredygtig energi 
• SDG 9:  Industri, innovation og infrastruktur 
• SDG 11:  Bæredygtige byer og lokalsamfund  
• SDG 12:  Ansvarligt forbrug og produktion 
• SDG 13:  Klimaindsats 

 

Klassificeringen af investeringer i bæredygtig udvikling anvendes til at bestemme, i hvilket omfang de 

kapitaludgifter, der anvendes af hvert selskab, som investeringsteams analyserer, bidrager til 

ovennævnte SDG'er.   

 

Nogle virksomheders bidrag til disse mål kan ikke måles i kapitaludgifter. I disse tilfælde analyserer 

teamet mere relevante data for sektoren eller overvejer overensstemmelse med EU-klassificeringen. 

 

Fonden fremmer følgende sociale karakteristika:  

 

 Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og tilvejebringelse af sikre arbejdsmiljøer for alle 
arbejdstagere. 

 De indikatorer for bæredygtighed, der anvendes til at måle opnåelsen af disse sociale 
karakteristika, er i overensstemmelse med de ti principper i FN's Global Compact og med 
OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. 

 Denne indikator for bæredygtighed overvåges ved hver måned at kontrollere, om nogen af de 
værdipapirer, som holdet analyserer og forsker i, blev anset for at være i strid med enten FN's 
Global Compact eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. For at finde ud af 
dette bruger teamet analyse fra Sustainalytics, en uafhængig tredjepartsudbyder af data. 

 

Metoder 

 
Faldende kulstofintensitet 
Kulstofintensiteten i porteføljens besiddelser måles på en række måder. For det første analyseres hele 
porteføljen på en måde, der er i overensstemmelse med den ramme, som taskforcen for 
klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD) har givet, baseret på data fra MSCI ESG. Ved denne 
metode beregnes kulstofintensiteten for hver besiddelse efter følgende formel: 
 

 Scope 1 + 2-emissioner / mio. dollars salg 
 
Denne tilgang kan bruges til sammenligninger med et benchmark eller på tværs af porteføljer samt til 

porteføljesammensætning og -analyse. Investeringsteamet er bekymret over at bruge salg som 

fællesnævner i denne formel, fordi andre faktorer som valuta- eller råvarepriser kan have en stor 

indvirkning på salget i dollars uden nogen indvirkning på emissionerne. Denne metode er imidlertid 

blevet anbefalet af TCFD, og teams støtter øget sammenlignelighed af investorrapportering. 

 
Derudover vedligeholder investeringsteamet en proprietær database, der overvåger en række ESG-
målinger. Disse målinger omfatter en række klimarelaterede statistikker, herunder absolut CO2-
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udledning, CO2-fodaftryk og kulstofintensitet (alle målt på lager-, portefølje- og strateginiveau). 
 
Forsyningsvirksomheder repræsenterer typisk omkring halvdelen af porteføljen efter vægt og er 
ansvarlige for langt størstedelen af porteføljerelaterede CO2-emissioner. Denne database anvender 
følgende formel til at bestemme kulstofintensiteten for porteføljens nyttebedrifter: 
 

 Scope 1 + 2-emissioner/megawatt-timer produceret el 
 
Denne database viser kulstofintensiteten i porteføljens forsyningsvirksomheder for hvert af de sidste 
fem år, og kontrollerer, om denne måling falder over løbende femårsperioder. 
 
Endvidere følger investeringsteamet, om virksomheder arbejder med initiativet for videnskabeligt 
baserede mål (en klart defineret vej for virksomheder til reduktion af drivhusgasemissioner), om en 
virksomhed er besluttet på at være førende eller tøvende inden for MSCI ESG samt om hver 
virksomhed har forpligtet sig til CO2-neutralitet. 
 
20 % grænse for eksponering for kul  
Den maksimale bæredygtighedsindikator på 20 % af eksponeringen for kul overvåges ved hjælp af den 
analyse og forskning, der udføres af investeringsteamet, og via de finansielle modeller, som de bygger 
og vedligeholder for hver virksomhed, de dækker.  
 
Tilpasning til FN's mål for bæredygtig udvikling, der er mest relevante for infrastrukturvirksomheder, 
for de virksomheder, der investeres i, specifikt: 
 

• SDG 6:  Rent vand og sanitet 
• SDG 7:  Bæredygtig energi 
• SDG 9:  Industri, innovation og infrastruktur 
• SDG 11:  Bæredygtige byer og lokalsamfund  
• SDG 12:  Ansvarligt forbrug og produktion 
• SDG 13:  Klimaindsats 

 
Virksomhedstilpasning med ovennævnte SDG'er er baseret på en vurdering af, hvor stor en del af hver 
virksomheds kapacitet der bruges på aktiviteter, der understøtter disse mål.   
 
Analyse af dette emne udføres af investeringsteamets analytikere og porteføljeforvaltere ved hjælp 
af SDI-klassificering til vurdering af hver af de virksomheder, der er omfattet.  
 
Nogle virksomheders bidrag til disse mål kan ikke måles i kapitaludgifter. I disse tilfælde analyserer 
teamet mere relevante data for sektoren eller overvejer overensstemmelse med EU-klassificeringen.  
 
Tilpasning til de ti principper i FN's Global Compact og til OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder 
 
Hver måned rapporterer teamet på tværs af alle værdipapirer i teamets fokusliste, om nogen af 
porteføljens beholdninger anses for at være i strid med enten FN's Global Compact eller OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder. 
 
De kørte rapporter er baseret på Global Standards Screening (GSS) analyse fra Sustainability, en 
uafhængig tredjepartsleverandør af ESG-data. GSS-analysen opfanger alvorlige, systemiske og 
strukturelle overtrædelser af internationale normer som nedfældet i FN's Global Compact-principper. 
 
Vurderinger understøttes af henvisninger til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og 
FN's vejledende principper for handel og menneskerettigheder samt deres underliggende 
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konventioner. GSS-virksomhedsvurderinger afspejler flere dimensioner, herunder: 
 

• Omfanget af virkningerne på interessenter og/eller miljøet - størrelse, omfang og uoprettelige 
virkninger 

• Virksomhedsansvar - ansvarlighed, undtagelsesbestemmelser og systemisk karakter 
• Virksomhedsledelse - svar, ledelsessystemer og implementering 

 
Overtrædelser gennemgås og vurderes af investeringsteamet og opfølges af engagement med 
virksomhedsledelsen. Vedvarende eller systematiske brud kan føre til fondens investeringsophør. 
 

Datakilder og -behandling 

 

De datakilder, der anvendes til at følge fondens miljømæssige og sociale karakteristika, stammer fra 

såvel tredjepartsanalytikere og direkte engagement med de virksomheder, der investeres i.  

Tredjepartsleverandørerne af data omfatter, men er ikke begrænset til: Sustainability, ISS, Reprisk og 

MSCI.  Disse datatjenester bruges til at præcisere og supplere de data, der indsamles direkte fra de 

virksomheder, som fonden investerer i. 

 

Inden køb af data vurderes dataudbyderens services for dækning, nøjagtighed og rettidighed af FSI's 

ESG Inpacts Committee, som forvaltes af FSI's Responsible Investment Team. Når 

investeringsforvalterne har købt dataene, melder de tilbage til dataleverandørerne, hvis de mener, at 

oplysningerne er unøjagtige.  

 

Dataene behandles af RI-teamet og stilles til rådighed for investeringsteams og Global Investment 

Committee. 

 

Investeringsforvalteren anvender oplysninger, der stammer direkte fra de virksomheder, der 

investeres i, hvor der er huller i leverandørernes data.  

 

Begrænsninger i forbindelse med metoder og data 

 

Begrænsninger i de data, der leveres fra tredjeparter, vil stamme fra deres dækning og metoder og fra 

begrænsede oplysninger fra udstedende virksomheder.  Hvis data ikke er tilgængelige, kan 

tredjepartsleverandører anvende estimeringsmodeller eller proxy-indikatorer. De metoder, som 

anvendes af dataleverandørerne, kan omfatte et element af subjektivitet. Selvom data indsamles 

løbende, kan data i dette hurtigt foranderlige miljø blive forældede inden for ganske kort tid. 

 

Opfyldelsen af de sociale og miljømæssige karakteristika måles ikke udelukkende på data fra 

tredjepart i betragtning af begrænsningerne og præciseres ved direkte kontakt med de virksomheder, 

der investeres i, hvor der er mangler i dataene.  

 

Due diligence 

 

Intern 

Analytikerne og porteføljeforvalterne udfører grundig due diligence af de underliggende aktiver i det 

finansielle produkt. Vi udfører omfattende analyse på en række fronter, herunder: 

 

• virksomhedsrapporter og økonomiske indberetninger 
• møder med virksomhedsledelse og besøg hos aktiverne 
• møder med konkurrenter, leverandører, kunder, myndigheder, embedsmænd og 
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brancheorganisationer 
• opbygning af detaljerede finansielle modeller for hver af de omfattede virksomheder, og 
• sammenligning og kontrastering af de vigtigste finansielle indikatorer for hver virksomhed 

med dens konkurrenter. 
 

Investeringsteamet mener, at den vigtigste kilde til analyse er internt genereret gennem regelmæssige 

møder med topledelsen og andre interessenter, herunder leverandører, konkurrenter, regulatorer og 

brancheorganisationer. 

 

Investeringserfaringen på tværs af teamet giver en indgående forståelse for virksomheder og 

markeder, og teamet mener, at det er bedst placeret til at danne sig en mening om virksomhederne i 

mulighedsudvalget, herunder deres tilgang til ESG og ESG-forholdenes væsentlighed. Som supplement 

til teamets egen analyse anvendes forskellige eksterne analyse, f.eks. dem, der leveres af: 

 

• Statslige analyseundersøgelser 
• brancheundersøgelser 
• ESG-analyseudbydere og 
• mægleres analyserapporter. 

 

Dækning af værdipapirer er opdelt efter sektor for at maksimere teamets specialistviden og for at 

identificere bedste praksis globalt.  Som følge af teamets erfaring og stabilitet er alle sektorer blevet 

dækket af mere end én analytiker, hvilket giver en effektiv back-up-ramme. Teammedlemmer 

opfordres til at bidrage med synspunkter om alle værdipapirer, ikke kun dem, de dækker direkte, og 

alle foreslåede værdipapirer drøftes åbent.  Det ultimative investeringsansvar ligger hos Peter Meany 

som teamleder. 

 

Ekstern 

Teamets interne due diligence understøttes af en række kontroller, der fungerer uafhængigt af 

investeringsteamet. 

 

For det første opretholder Investment Compliance-teamet, som er en del af virksomhedens bredere 

Risk Management & Compliance-team, en uafhængig kontrol for at sikre overholdelse af alle 

parametre for porteføljekonstruktion, uanset om de skyldes lovgivning, kundebegrænsninger elle 

interne begrænsninger. De relevante interne grænser omfatter et forbud mod at investere i 

virksomheder, der er blevet identificeret som værende involveret i fremstilling af atomvåben, samt 

virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af tobak eller tobaksrelaterede produkter, såsom 

e-cigaretter og vaping-anordninger. Investment Compliance-teamet er ansvarlig for at overvåge fonde 

i forhold til begrænsninger, og for at eskalere eventuelle overtrædelser til porteføljeforvalterne og 

chefen for Global Listed Infrastructure-strategien. 

 

Derudover er IPRA-teamet (Investment Product Research & Assurance) ansvarligt for at overvåge 

investeringsporteføljer for at sikre overensstemmelse med deres angivne investeringsstil og -proces. 

De gennemgår og fortolker de risiko- og resultatrapporter, som er udarbejdet af Performance-teams, 

og er ansvarlige for at gennemføre stresstest og likviditetsovervågning af fonde, hvor det er relevant. 

IPRA-teamet udgør en uafhængig udfordring for fondsforvaltningsteams og den globale chef for 

Investment Management. De leverer også rapporter og kommentarer om resultater og risici til den 

globale Investeringskomité og de regionale udvalg og bestyrelser. 
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Engagementspolitikker 

 

First Sentier Investors' (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles fastsætter 

standarden for engagementspraksis for alle FSI's investeringsteams.  Politikken beskriver også FSI's 

tilgang til kontroversielle bæredygtighedsrelaterede aktiviteter. 

 

Det er vigtigt at indgå i en aktiv dialog med de virksomheder eller enheder, der investeres i, da dialogen 

giver en vigtig mulighed for at forbedre vores forståelse af deres virksomhed og overvåge væsentlige 

forretningsspørgsmål, herunder strategi, kapitalallokering og økonomi, samt deres tilgang til miljø-, 

social- og ledelsesforhold og gør det muligt for os at påvirke dem til at forbedre disse fremgangsmåder. 

 

Bredden, dybden og hyppigheden af engagementet vil variere betydeligt baseret på en række faktorer, 

herunder de risici og muligheder, som virksomheden står overfor, muligheden for og viljen til at 

engagere sig i virksomheden samt investeringens størrelse eller karakter.    

 

Politikken findes på www.firstsentierinvestors.com  

 

Angivet referencebenchmark 

 

Ikke relevant  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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Skema 2: Oplysninger om finansielle produkter, der vedrører 

artikel 9 i medfør af artikel 10 i SFDR 
 
 
5. Stewart Investors - finansielle produkter 
 

Navn LEI 

Deltager(e) på det finansielle marked 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc ikke relevant 

First Sentier Investors International IM Limited3 549300CCC4Z8M05T6N95 

Finansielt/finansielle produkt(er) 

Stewart Investors Asia Pacific and Japan 
Sustainability Fund 

549300G4DULVSULOBZ21 

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 
Sustainability Fund 

549300VKJEPJT5Q4V960 

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability 
Fund 

549300BZRT184DKU8I49 

Stewart Investors European Sustainability Fund 254900AC9R2R60MRRP06 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund 

549300YYD8Q6QBFGS653 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Sustainability Fund 

254900RVHSO4VFH1ZI59 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Sustainability Fund 

549300V44ENSGLMQBN36 

Stewart Investors Indian Subcontinent 
Sustainability Fund 

549300KV9RVYY1I3UF70 

Stewart Investors Worldwide Leaders 
Sustainability Fund 

5493003C0PDCQZH4VL30 

Stewart Investors Worldwide Sustainability 
Fund 

549300CUQ1MDVG6JSB91 

 
Oversigt 
 
Stewart Investors (investeringsforvalter) artikel 9-fondene og de dermed forbundne 
investeringsstrategier sigter mod at opnå langsigtet kapitalvækst, samtidig med at der skabes positive 
sociale og/eller miljømæssige bæredygtige resultater.  Stewart Investors' investeringsteam anvender 
en bottom up-investeringsproces, der investerer i virksomheder, der både bidrager til og drager fordel 
af bæredygtig udvikling. Dette dokument beskriver investeringsforvalterens tilgang til at opfylde 
fondenes målsætning om bæredygtige investeringer gennem grundig bottom up-analyse, 
virksomhedsengagement, overholdelse af deres holdning til skadelige og kontroversielle produkter og 
tjenester, gruppebaserede udelukkelsespolitikker og tredjepartsleverandører af analyse. Dokumentet 
indeholder også detaljerede oplysninger om, hvordan fondenes mål og resultater for bæredygtighed 
overvåges og vurderes både internt og ved brug af eksterne rammer, og det indeholder også 
oplysninger om, hvordan Investeringsforvalteren har forpligtet sig til at sikre fuld gennemsigtighed i 
de virksomheder, der investeres i, og disse virksomheders bidrag til en bæredygtig udvikling. 

 
Ingen væsentlig skade på målet om bæredygtige investeringer  
 
Fondene investerer kun i virksomheder, der er bæredygtige investeringer, som bidrager til et socialt 

                                                           
3 Ikke underlagt SFDR - giver oplysninger af hensyn til gennemsigtigheden 
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og/eller miljømæssigt mål.   
 
Bottom up-investeringsprocessen resulterer i porteføljer, der består af virksomheder uden væsentlig 
eksponering for skadelige produkter, tjenester eller processer. Investeringsforvalterens Portfolio 
Explorer-værktøj giver gennemsigtighed i de virksomheder, der investeres i. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 
 
Værktøjet giver et afbalanceret overblik for de virksomheder, der investeres i, og fremhæver de 
positive bidrag, de yder til bæredygtig udvikling, men også risici og områder for fremtidigt 
engagement. 
 
Alle skadelige forretningsaktiviteter defineres og offentliggøres, og Investeringsforvalteren skal 
foretage en væsentlighedsvurdering. Investeringsforvalterens holdning til skadelige og kontroversielle 
produkter og services samt udelukkelser af investeringer er tilgængelig på Stewart Investors' 
hjemmeside. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-
products-and-services.html 
 
Hvis der besiddes en investering i en virksomhed, der har væsentlig eksponering for skadelige 
produkter og tjenester, vil dette blive oplyst på Stewart Investors' hjemmeside, og begrundelsen for 
undtagelsen og for opretholdelsen af besiddelsen forklares. Der kan forekomme undtagelser, hvis et 
selskab er ved at afvikle en tidligere kommerciel aktivitet (i så fald vil selskabet blive engageret og 
opmuntret til at indstille den pågældende kommercielle aktivitet) eller hvis en virksomhed kun 
indirekte er eksponeret for en skadelig branche eller aktivitet. F.eks. kan en virksomhed, der 
fremstiller sikkerhedsprodukter til en lang række industrier, også have kunder inden for fossile 
brændstoffer eller forsvarsindustrier. 
 
Hver fonds eksponering for sådanne aktiviteter overvåges løbende gennem overholdelsessystemer 
baseret på førhandel og efterhandel. 
 
De væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, der er relevante for hver 
virksomhed, som fonden investerer i, tages i betragtning gennem investeringsforvalterens bottom up-
analyse, virksomhedsengagement, overholdelse af deres erklærede holdning til skadelige og 
kontroversielle produkter og tjenester, gruppebaserede udelukkelsespolitikker og 
tredjepartsleverandører af analyser. 
 
Investeringsforvalteren mødes og arbejder løbende sammen med virksomheder og vurderer løbende 
deres bæredygtighedsdokumentation og -kvalitet. Når investeringsforvalteren har identificeret 
ændringer i virksomhedens kvalitet eller bæredygtighed via møder, løbende overvågning eller 
gennemgang af deres årsrapporter, vil investeringsforvalteren genvurdere investeringscasen. 
 
Fondsporteføljer vurderes løbende af eksterne tjenesteudbydere, herunder overvågning af 
kontroversiel produktion, produktinvolvering, CO2-fodaftryk og andre indvirkningstiltag samt brud på 
sociale normer. 
 
De vigtigste negative bæredygtighedsindikatorer indarbejdes i investeringsforvalterens 
virksomhedsanalyse, teamdiskussion og engagement.  
 
  

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
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Afhængigt af forholdets art og virksomhedens svar kan investeringsforvalterens handlinger variere fra: 
 

• at gennemgå virksomhedens analyse- og investeringscase og notere sig svaret, hvis de mener, 
det er tilstrækkeligt  

• samarbejde med virksomheden, hvis den har behov for yderligere oplysninger eller ønsker at 
tilskynde til bedre praksis og en passende løsning på problemerne 

• afvikle fondens besiddelse i den virksomhed, hvor engagement ikke har medført resultater, 
eller hvor en del af et adfærdsmønster giver anledning til bekymring med hensyn til kvaliteten 
og integriteten af virksomhedens ledelse.  

 
Fondens bæredygtige investeringer er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende 
konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende 
principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter (International Bill of Human Rights). 
 
Investeringsforvalteren overvåger løbende de virksomheder, der besiddes, for at forstå eventuelle 
ændringer i deres strategier. Hver fondsportefølje vurderes af en ekstern tjenesteudbyder med 
henblik på overholdelse af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende 
principper for handel og menneskerettigheder, FN's globale normer og eksponering for 
højrisikosektorer. Investeringsforvalteren modtager også regelmæssige opdateringer fra en 
overvågningstjeneste vedrørende kontroversielle aktiviteter. Hvis denne tjenesteleverandør rejser 
spørgsmål, vil Investeringsforvalteren gennemgå og overveje dette som en del af investeringsanalysen 
og afhængigt af de nærmere enkeltheder kan han mødes med virksomheden og om nødvendigt 
afhændes besiddelsen for at sikre, at porteføljen fortsat opfylder de principper, der ligger til grund for 
investeringsfilosofien. 
 
Målet for bæredygtige investeringer i det finansielle produkt 
 
Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst ved at investere i virksomheder, der både bidrager til og 
drager fordel af bæredygtig udvikling, og opnå positive socialt og miljømæssigt bæredygtige 
resultater. 
 
Positive sociale bæredygtighedsresultater omfatter fremme af forbedret sundhed og velvære, adgang 
til indtægtsskabelse og iværksættermuligheder, rimelig beskæftigelse og sikkerhed på arbejdspladsen, 
adgang til uddannelses- og læringsmuligheder, kommunikation og adgang til information, økonomisk 
integration, bæredygtig transport og mobilitet, bedre adgang til boliger, vand, sanitet og elektricitet 
og social integration og mindre ulighed. 
 
Positive resultater af miljømæssig bæredygtighed omfatter en mere omhyggelig, effektiv og produktiv 
udnyttelse af naturressourcerne, reduceret affald og forbedret affaldshåndtering, bredere anvendelse 
af cirkulær økonomipraksis og -foranstaltninger, indførelse af vedvarende og renere 
energiteknologier, reduktion af drivhusgasemissioner, reduceret vand-, luft- og miljøforurening, 
aftagende grad af jordforringelse, ændringer i arealanvendelsen og tab af skove og biodiversitet samt 
foranstaltninger og teknologier, der muliggør klimatilpasning og -modstandsdygtighed.  
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Investeringsstrategi 

 

Fondene investerer kun i virksomheder, der er bæredygtige investeringer, som bidrager til et socialt 

og/eller miljømæssigt mål.  

 

Investeringsstrategiens er kendetegnet ved et eksklusivt fokus på virksomheder, der bidrager til og 

drager fordel af bæredygtig udvikling; en analysebaseret, grundlæggende bottom up-tilgang til 

udvælgelse og løbende analyse af investeringer, fokus på hver enkelt virksomheds kvalitet og 

bæredygtighed, fokus på virksomhedsledelse og sund ledelse, en langsigtet investeringshorisont og 

engagement i at løse bæredygtighedsbekymringer og -spørgsmål  

 

Den bindende proces for udvælgelse og gennemførelse af bæredygtige investeringer er målrettet 

bæredygtige investeringer på følgende måder: 

 

• Idégenerering fokuserer kun på virksomheder, hvis produkter og tjenester hjælper med at 
løse vanskelige problemer, opfylder kritiske behov og bidrager til en mere bæredygtig fremtid. 

• Virksomhedens forskning er bottom-up og gør brug af alle tilgængelige kvalitative oplysninger 
og kvantitative data til at vurdere og danne en vurdering af de kvaliteter, 
bæredygtighedspositionering og kontekst, som hver virksomhed opererer i. 

• Porteføljeopbygning følger en bottom up-proces og udføres uden reference til et 
bæredygtigheds-benchmark eller nogen anden form for benchmark-indeks. 

• Løbende overvågning fokuserer på virksomhedens udvikling, herunder ændringer i kvalitet og 
bæredygtighed, forretnings- og konkurrencelandskabet, det lovgivningsmæssige miljø, den 
politisk-økonomiske kontekst, som virksomheden opererer i, og i værdiansættelsen. 

• Virksomhedens engagement har til formål at tilskynde virksomhedsledelsesteams til at løse 
problemer med bæredygtighed og andre investeringsrisici og -muligheder. 

  

Investeringsforvalteren foretager en analyse af selskabsledelsen, både på bestyrelsesplan og i driften, 

som en væsentlig del af investeringsfilosofien, -strategien og -processen - fra idégenerering og analyse 

til tilpasning og engagement. Analysen fokuserer på, om virksomhedskultur, ejerskab og incitamenter 

kombineres til at skabe en ledelsesstrategi, der afbalancerer alle interessenternes interesser - 

arbejdstagere, miljø, leverandører, lokalsamfund, kunder og aktionærer. 

 

Vigtige fokusområder er bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed samt mangfoldighed, 

lønstrukturer, personaleomsætning, ledelsens holdbarhed, leverandørvilkår som kreditorforhold, 

politikker og praksis for kapitalallokering, skattepolitikker og -praksis, og om virksomhederne opfører 

sig på en måde, der er mere end tilstrækkelig til, at de kan bevare deres sociale ret til at drive 

virksomhed. 

 

Sideløbende med skrivebordsanalyse foregår der samtaler og møder med virksomhedsejere, ledere 

og uafhængige bestyrelsesmedlemmer for at opbygge tiltro til ledelsespraksis i de virksomheder, der 

skal investeres i. Skræddersyede og uafhængige undersøgelser bestilles om bæredygtighedstemaer - 

lige fra farlige kemikalier i malingproduktion til konfliktmineraler i elektroniske forsyningskæder - for 

at forstå, hvordan virksomhederne lever op til deres sociale og miljømæssige ansvar. 

 

Analyse udført af tredjepartsleverandører anvendes til at vurdere og overvåge, om de virksomheder, 

der investeres i, overholder standarder for god selskabsførelse, globale normer og kontroverser og til 

at vurdere, om virksomhederne lever op til forventningerne i forhold til ledelse. 
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Desuden vurderer alle First Sentier Investors' (FSI) investeringsteams udøvelsen af selskabsledelse i 

praksis i overensstemmelse med de relevante politikker og retningslinjer. Eksempler: 

 

• Bestyrelsesvurdering - Der bør være en gennemsigtig procedure for udnævnelse af nye 
bestyrelsesmedlemmer. Investeringsforvalteren forventer, at virksomhederne kan godtgøre, 
at mangfoldighed med hensyn til køn, alder, etnicitet, seksuel orientering og holdninger på 
tværs af organisationen og på bestyrelsesplan.  

• Ejerskab og aktionærrettigheder - Generelt vil FSI ikke støtte beslutninger, der foreslår: 
Ændringer i selskabsstrukturen, der begrænser aktionærernes rettigheder, eller ændringer i 
kapitalstrukturen, der kan udvande aktionærernes stemmeret og/eller økonomiske 
rettigheder. 

 

Aflønning - FSI's investeringsteams forventer, at aflønningsstrukturerne er enkle, langsigtede, tilpasset 

aktionærernes værdi/afkast, fremmer ansvarlig risikohåndtering og, i relevant omfang, anvender en 

bredere opfattelse af begrebet "succes". 

 

Investeringsandel 

 

Fondene investerer primært (mindst 70 % af deres indre værdi) i en diversificeret portefølje af 

egenkapitalinstrumenter eller aktierelaterede værdipapirer i virksomheder, hvis aktiviteter 

hovedsageligt foregår i det investeringsområde, der er beskrevet i prospektet, og som er noteret eller 

handles på regulerede markeder. 

 

Fonden investerer primært (mindst 90 % af indre værdi) i virksomheder, der har mulighed for at 

bidrage til og drage nytte af bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling er baseret på 

investeringsforvalterens egen filosofi. 

 
1 Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål.  Disse kan 

være i overensstemmelse med klassificeringen, men ikke nødvendigvis. 

 

2 Ikke bæredygtige omfatter investeringer, der ikke kvalificerer som bæredygtige investeringer.  Det 

drejer sig typisk om kontanter eller likvider, som besiddes i afventning af investeringer for at opfylde 

Investeringer

1 Bæredygtige

90 %

Miljømæssigt

40 %

I overensstemmelse 
med klassificeringen

0 %

Andre

40 %
Sociale

90 %

2 Ikke bæredygtige

10 %
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likviditetsbehovet, eller aktiver, der besiddes for at muliggøre en effektiv operationel udtræden af 

positioner. 

 

 

 

Overvågning af målet om bæredygtige investeringer 

  

Investeringsforvalteren overvåger løbende de virksomheder, der besiddes, for at forstå eventuelle 

ændringer i deres placering i bæredygtighedsspektret og deres generelle kvalitet. Dette udføres via 

investeringsforvalterens bottom up-analyse, virksomhedsengagement, overholdelse af deres 

holdning til skadelige og kontroversielle produkter og tjenester, gruppebaserede 

udelukkelsespolitikker og tredjepartsleverandører af analyser.  Bidraget fra de enkelte fondes 

investeringer til de sociale og miljømæssige mål vurderes også ud fra to rammeindikatorer - 

Investeringsforvalternes søjler for menneskelig udvikling og Project Drawdown-

klimaændringsløsninger (beskrives nærmere i metoder). 

 

Hver fondsportefølje vurderes kvartalsvis af en ekstern serviceudbyder for at sikre, at alle 

virksomheder, der ejes, overholder de globale standarder for bedste forretningspraksis og ikke 

forårsager nogen undtagelser fra tærskelværdierne for skadelige aktiviteter i henhold til 

investeringsforvalterens holdning. 

  

https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-

products-and-services.html 

 

Globale normer er internationalt vedtagne standarder for erhvervslivet, herunder FN's 

menneskerettighedsnormer for virksomheder og FN's Global Compact-principper. 

Investeringsforvalteren modtager også regelmæssige opdateringer fra en overvågningstjeneste 

vedrørende kontroversielle aktiviteter. Nye porteføljepositioner kontrolleres også forud for det første 

køb. 

 

Hvis denne tjenesteleverandør rejser spørgsmål, vil Investeringsforvalteren gennemgå og overveje 

dette som en del af investeringsanalysen og afhængigt af de nærmere enkeltheder kan han mødes 

med virksomheden og om nødvendigt afhændes besiddelsen for at sikre, at porteføljen fortsat 

opfylder de principper, der ligger til grund for investeringsfilosofien. 

 

Forvalteren mødes og arbejder løbende sammen med virksomheder og vurderer løbende deres 

bæredygtighedsdokumentation og -kvalitet. Når forvalteren har identificeret ændringer i 

virksomhedens kvalitet eller bæredygtighed via møder, løbende overvågning eller gennemgang af 

deres årsrapporter, vil Investeringsforvalteren genvurdere investeringscasen. 

 

Metoder 

 

Fondene investerer kun i virksomheder, der er bæredygtige investeringer, som bidrager til et socialt 

og/eller miljømæssigt mål. Bidraget fra de enkelte fondes investeringer til de sociale og miljømæssige 

mål vurderes også ud fra to rammeindikatorer - Investeringsforvalternes søjler for menneskelig 

udvikling og Project Drawdown-klimaændringsløsninger.  

 

 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
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Søjler for menneskelig udvikling 

Investeringsforvalteren har fastlagt 10 brede søjler, som vedkommende mener, sammenfatter 

essensen af menneskelig udvikling, og som kan overføres til virksomheder. Hver virksomhed, der 

investeres i, skal på en håndgribelig måde bidrage til mindst én af følgende søjler: 

 

 Ernæring 

 Sundhedspleje og hygiejne 

 Vand og sanitet 

 Energi 

 Boliger 

 Beskæftigelse 

 Økonomi 

 Levestandard 

 Uddannelse 

 Information 
 

Klimaændringsløsninger 

Project Drawdown er en non-profit organisation, der blev stiftet i 2014, og som har kortlagt, målt og 

modelleret over 80 forskellige løsninger på global opvarmning, med det endelige mål at nå 

sænkningsmålet - dvs. det punkt i fremtiden, hvor emissionerne stopper med at stige og begynder at 

falde støt. Hver investering i fonden kortlægges af forvalteren i forhold til de ca. 80 løsninger (som er 

grupperet i otte bredere løsninger for bygninger, cirkulær økonomi/industri, bevarelse/restaurering, 

energi, fødevaresystem, menneskelig udvikling, transport og vand). Investeringsforvalterens fokus er 

på, hvorvidt virksomhederne selv yder et meningsfuldt bidrag og vil have et meningsfuldt engagement 

i leveringen af nogen af disse løsninger. Hvis de virksomheder, som fondene investerer i, bidrager til 

nogen af løsningerne, vil de være involveret i at fremstille produkter og levere tjenesteydelser direkte 

ved at muliggøre/støtte disse løsninger eller indirekte. 

 

Disse rammer, sammen med investeringsforvalterens egen bottom up-analyse, understøttes af 

målbare og rapporterbare resultater som bevis for, at en virksomhed kan bidrage væsentligt til 

bæredygtig udvikling. 

 

Meningsfyldt virksomhedsbidrag: 

1. Godtgør en klar forbindelse til det underliggende problem og den underliggende løsning, 
herunder om bidraget er direkte, muliggør/støtter eller er indirekte. 

2. Er relevant for virksomheden enten som en indtægtskilde/vækstdrivkraft, som strategiske 
initiativer understøttet af forskning og udvikling eller kapitaludgifter, eller en funktion af stærk 
kultur eller adfærd og "hvordan de gør tingene", f.eks. for ligestilling og mangfoldighed. 

3. Anerkender negative indvirkninger fra virksomheden, herunder modsigelser og risici for 
uønskede resultater. 

 

Virksomheder kan på mange forskellige måder bidrage til en bedre fremtid for mennesker og 

planeten. For at tilpasse sig til sin bottom up-investeringsmetode giver investeringsforvalteren 

beskrivelser på deres websted via deres interaktive Portfolio Explorer-værktøj om, hvordan de mener, 

at hver enkelt virksomhed bidrager til bæredygtig udvikling. Klik på linket nedenfor for at få adgang til 

værktøjet. 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
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Fondenes rapport om disse indikatorer i årsrapporten samt på Stewart Investors og First Sentier 

Investors' hjemmeside: 

 

https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-

reports/fund-reporting.html 

 

https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-

reporting.html 

 

Datakilder og -behandling 
 
Virksomheder kan på mange forskellige måder bidrage til en bedre fremtid for mennesker og 
planeten. Investeringsforvalteren har ingen proprietære modeller eller "sorte bokse" til vurdering af 
bæredygtig udvikling, men som en del af deres grundige bottom up-analyse analyserer de så mange 
kvantitative og kvalitative faktorer som muligt. Investeringsforvalteren undgår top down-resultater 
eller et fokus på en håndfuld standardiserede indikatorer, som vedkommende mener, oftere handler 
om driftseffektivitet end om virksomhedens indvirkning. I stedet fokuseres der på de forskellige 
bidrag, som hver virksomhed yder. 
 
Som langsigtede investorer vil investeringsteamet udvikle sin forståelse af en virksomhed og udvikle 
en investeringscase over flere år for at indsamle så mange oplysninger og data som muligt om hver 
enkelt virksomhed. Dette gælder også for eksisterende besiddelser, hvor investeringsteamet vil 
udvikle deres synspunkter gennem løbende analyse og engagement i risici og muligheder. 
Igangværende analyser omfatter skrivebordsbaseret analyse af kvalitative og kvantitative data, møder 
med ledelse, konkurrenter, leverandører osv. Teamet supplerer intern analyse med 
tredjepartsoplysninger. Dette kan komme fra eksperter i finansiel analyse, makroøkonomer, 
konsulenter, akademikere og miljøgrupper samt mere traditionelle analytikere hos 
investeringsbanker. At engagere med virksomhedens ledelse om ESG-spørgsmål er også en vigtig 
faktor og påvirker graden af overbevisning i hver enkelt virksomhed. Investeringsforvalteren sender 
også forskning i udbud hos universiteter, NGO'er og andre akademiske institutioner for bedre at kunne 
forstå komplekse spørgsmål om bæredygtighed/ESG. Denne forskning fokuserer ofte på en bestemt 
industri (halvlederudstyr og medicinsk diagnostik er nylige eksempler) eller et særligt problem 
(palmeolie- og kaffeforsyningskæder, konfliktmineraler, små landbrug, blyindhold i maling på nye 
markeder eller risiko for skovrydning inden for sojaforsyningskæder). 
 
For at validere virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling anvender teamet troværdige 
tredjeparts- og ejendomsretlige rammer, som f.eks. projekt med henblik på klimaændringsløsninger, 
deres egne menneskelige udviklingssøjler for nøgleaspekter af menneskelig udvikling (udviklet ud fra 
FN's Human Development Index) og adgangen til lægemidler og til ernæringsindekser til vurdering af 
farmaceutiske virksomheder og virksomheder, der beskæftiger sig med forbrugsvarer. Disse rammer 
understøtter snarere end definerer teamets vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang virksomheder 
bidrager til bæredygtige udviklingsresultater. Derudover er hver virksomhed kortlagt i forhold til 
målene for bæredygtig udvikling. 
 
Disse rammer, sammen med investeringsforvalterens bottom up-analyse, understøttes af målbare og 
rapporterbare resultater som bevis for, at en virksomhed kan bidrage væsentligt til bæredygtig 
udvikling. 
 
Strømmen af data og oplysninger om virksomheder er konstant. Informationerne ajourføres løbende 
af investeringsteamet ved at foretage dybdegående undersøgelser og udarbejde detaljerede 
rapporter om virksomheder. Teamet udfører regelmæssige evalueringer af forskellige virksomheder i 
porteføljen og fokuslistevirksomheder for at sikre, at de fortsat opfylder deres investeringscase. Disse 

https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-reports/fund-reporting.html
https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-reports/fund-reporting.html
https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-reporting.html
https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-reporting.html
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øvelser udføres normalt af en anden analytiker end den, der færdiggjorde den oprindelige 
firmarapport. Tidspunktet for indsamling og ajourføring af virksomhedens data og oplysninger 
afhænger af forskellige faktorer, såsom offentliggørelse af virksomhedsrapporter og -resultater, 
investorpræsentationer, møder med virksomheder og eventuelle eksterne forskningsemner, der er 
bestilt. Teamet mødes og arbejder løbende sammen med virksomheder og vurderer løbende deres 
bæredygtighedsdokumentation og -kvalitet. På grund af den brede vifte af og timingen af datakilder 
og forskellige grader af offentliggørelse fra individuelle virksomheder er det ikke muligt at bestemme, 
hvilken andel af de data, der anvendes af investeringsteamet, der vurderes. 
 
Med henblik på at validere deres egen dybdegående analyse af virksomheder og overvåge 
overholdelsen af deres erklæring om skadelige og kontroversielle produkter og tjenesteydelser samt 
gruppebaserede udelukkelsespolitikker modtager Investeringsforvalteren også regelmæssige 
meddelelser om virksomhedens kontroverser fra RepRisk. De analyserer også på kvartalsbasis alle 
besiddelser i fondens porteføljer med Sustainalytics. 
 
Investeringsforvalteren gør alt for at sikre, at de rapporterede data er nøjagtige og pålidelige. Dette 
omfatter sammenligning af forskellige informationskilder og brug af både intern og ekstern analyse 
som beskrevet ovenfor. Et betydeligt antal virksomheder offentliggør imidlertid ikke miljømæssige 
eller sociale mål, eller oplysningerne er ikke i overensstemmelse med almindeligt vedtagne 
rapporteringsstandarder, som f.eks. Greenhouse Gas Protocol, når der er tale om klimatiltag. Hvis der 
ikke foreligger oplysninger, kan investeringsforvalteren anvende skøn fra eksterne leverandører 
såsom MSCI hvad angår klimadata. Skøn kræver antagelser, der ikke svarer til de enkelte 
virksomheders forhold i den virkelige verden. Investeringsforvalteren offentliggør alle sådanne skøn, 
der anvendes i rapporterne. 
 
Investeringsforvalteren gemmer optegnelser over virksomhedsforskning og engagementer i software 
til forskningsstyring og kundeadministration. Investeringsforvalteren offentliggør 
investeringsrationalet og holdningen til bæredygtighed for hvert investeringsselskab på deres 
Portfolio Explorer-værktøj – https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-
approach/portfolio-explorer.html - og opdaterer dette kvartalsvis. 
 
Begrænsninger i forbindelse med metoder og data 
 
Investeringsforvalteren undgår top down-resultater eller et fokus på en håndfuld standardiserede 
indikatorer, som vedkommende mener, oftere handler om driftseffektivitet end om virksomhedens 
indvirkning. I stedet fokuseres der på de forskellige bidrag, som hver virksomhed yder. Desværre 
indeholder ESG-data en lang række fejl, og fokuserer efter deres mening ikke på de områder, der 
betyder noget. De mener, at en af de største udfordringer er, at ESG-vurderingsmetoder har tendens 
til at fokusere på, hvor godt virksomhederne styrer deres interne processer, i stedet for den virkelige 
påvirkning fra deres produkter og tjenester. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html 
 
Som bottom up-investorer fokuserer investeringsforvalteren på de miljømæssige og sociale resultater 
for hver enkelt virksomhed. Da hver virksomhed er forskellig, er det en udfordring at samle sådanne 
resultater i et enkelt tiltag eller standardiseret resultat, hvilket kan gøre rapportering mere 
udfordrende.  Dette påvirker dog ikke opnåelsen af målet om bæredygtige investeringer. De 
virksomhedsbidrag, som investeringsforvalteren rapporterer, understøttes af dokumentation og 
indsamles af investeringsteamet på grundlag af mange års erfaring med bæredygtig investering. 
Investeringsforvalteren anvender tredjepartstjenester til at validere sin egen dybdegående analyse af 
virksomheder, men er ikke afhængig af, at tredjepartsforskere fortæller dem, hvad der er bæredygtigt. 
I stedet udfører vedkommende sin egen analyse og tester den grundigt via møder med virksomheden, 
teamdiskussioner og specielt bestilt forskning. Investeringsteamet relaterer derefter hvert bidrag 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html
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tilbage til troværdige rammer som f.eks. Project Drawdowns klimaændringsløsninger og egne søjler 
for menneskelig udvikling, der er tilpasset fra FN's Human Development Index. 
 
Due diligence 
 
Investeringsteamets kultur er centreret omkring begreberne sund forvaltning, langsigtethed og 
samarbejde. Teamet anerkender det privilegium at forvalte andres penge, og deres etiske forpligtelse 
bestemmer deres tilgang til forvaltning, herunder en forpligtelse til at investere på en måde, der 
gavner samfundet som helhed. Hvert teammedlem skal underskrive den etiske forpligtelse ved 
ansættelsen i virksomheden.  
 
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-
oath.html 
 
Enhver investeringsbeslutning truffet af investeringsforvalteren vedrørende fondsporteføljer tager 
hensyn til positionering i forhold til bæredygtighed (risici og muligheder) i alle virksomheder nedefra 
og op og omfatter: 
 

• Detaljeret virksomhedsanalyse 
• Skriftlig diskussion og debat i investeringsteamet, som omfatter udfordringer i forbindelse 

med positionering i forhold til bæredygtighed i alle virksomheder 
• Ugentlige team- og strategimøder, hvor der drøftes beslutninger om fonden 
• Møder med virksomhedsledelse og vigtige interessenter, fra konkurrenter til NGO'er 
• Bestilt forskning i forskellige aspekter af virksomhedskvalitet, herunder forståelse af specifikke 

bæredygtighedsspørgsmål 
• Behandling af anden forskning foretaget af tredjepart 

 

Investeringsforvalterens overvejelser om bæredygtighed er holistisk, idet de omfatter ESG, men er 

mere end ESG. De overvejer økonomisk bæredygtighed - konservativ indstilling vedrørende regnskab, 

for eksempel - og forvaltning i form af ledelse - behandlingen af alle interessenter gennem en krise for 

eksempel - for at være lige så vigtig for en virksomheds positionering i forhold til bæredygtighed som 

det produkt eller den service, virksomheden sælger.  

 

Stewart Investors har fortsat kontrol over investeringsfilosofien, -processen og alle 

investeringsbeslutninger, herunder risikoovervågning, men yderligere uafhængigt tilsyn og støtte 

leveres af relevante teams i First Sentier Investors (FSI), som er det overordnede varemærke for 

Stewart Investors. Dette omfatter FSI Investment Product Research & Assurance-funktionen, som 

rapporterer til FSI Global Head of Product. Teamet er ansvarligt for at overvåge investeringsrisici inden 

for alle porteføljer. De gennemgår og fortolker de risiko- og præstationsrapporter, som er udarbejdet 

af FSI Performance-teams, og er ansvarlige for at gennemføre stresstest og likviditetsovervågning af 

porteføljer, hvor det er relevant. De udfordrer også uafhængigt investeringsteamet og leverer 

rapporter og kommentarer om resultater og risici til FSI Global Investment Committee og de regionale 

udvalg og bestyrelser. Investeringsteamet deltager i regelmæssige møder om risikovurdering, som 

omfatter repræsentanter fra risikoforsikring og resultatrapportering.  

 

Engagementspolitikker 

 

Ingen virksomhed er perfekt, og engagement og afstemning er hovedansvarsområder for 

investeringsforvalteren som langsigtede aktionærer. Investeringsforvalteren mener, at engagement 

er et middel til at mindske forretningsrisici, beskytte mod potentielle problemer og forbedre 

bæredygtighedsresultater. 

https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
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Forskellige former for engagement: 

 

Alt engagement starter med bottom up-analyse, hvor ansvaret deles af hele investeringsteamet. 

 

Bottom-up • Styret af virksomhedsanalyse og -overvågning 
• Søger at opbygge positive langsigtede virksomhedsrelationer 
• Negative reaktioner kan føre til frasalg 
 

Tematiske • Tværgående problemer identificeret ved teamdiskussioner 
• Ofte understøttet af indkøbt forskning 
• Aldrig generisk. Problemer relateres til virksomhedens 
forhold 
 

Samarbejde • Systemiske spørgsmål, som er relevante for de virksomheder, 
der investeres i 
• Omfatter virksomheder uden for fondsporteføljer 
• Tager både førende og understøttende roller 
 

Engagement er fuldt integreret i investeringsteamets ansvarsområder og bidrager med uvurderlig 

indsigt i deres forståelse af hver enkelt virksomhed. Direkte kontakt med ledelserne giver også teamet 

mulighed for at påvirke ESG-resultater via drøftelser med ledelser eller bestyrelser og ved udøvelse af 

afstemninger ved fuldmagt. Investeringsforvalteren søger at engagere sig på en måde, der passer til 

hver enkelt situation, og, hvor et sådant engagement ikke giver det ønskede resultat, at overveje andre 

former for engagement. 

 

De virksomheder, der investeres i, er normalt lydhøre over for engagement, og derfor er det sjældent, 

at de afhændes som følge af et mislykket engagement, og dette ses som en sidste udvej. Hvis en af de 

eksterne tjenesteudbydere, som investeringsforvalteren bruger til at overvåge skadelige produkter og 

tjenester, imidlertid gør opmærksom på et problem med en virksomhed, der skal investeres i, vil de 

undersøge sagen. Hvis det er legitimt, og engagement ikke medfører resultater, vil teamet foretage 

frasalg.  

 

Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmåden og politikken på investeringsforvalterens 

websted: 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/engagement.html 

 

https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-

engagement-policy.pdf 

 

Opnåelse af målet om bæredygtige investeringer  

Ikke relevant  

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/engagement.html
https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-engagement-policy.pdf
https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-engagement-policy.pdf
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Ændringstabel (artikel 12 SFDR) 
 

Dato for ændring Forklaring 

30. april 2022  Ændring til navnet FSSA ASEAN All Cap Fund 

 FSSA Investment Managers finansielle produkter: Opdatering af 
karakteristika og inkludering af indikatorer 

 Finansielle produkter vedrørende ejendomsrelaterede 
værdipapirer: Opdatering af karakteristika og inkludering af 
indikatorer 

 Finansielle produkter vedrørende børsnoterede 
infrastrukturprodukter: Opdatering af karakteristika og 
inkludering af indikatorer 

 Finansielle produkter vedrørende europæisk diversificeret 
infrastruktur: Forbedring af karakteristikaene for at gøre det 
klart, at god selskabsledelse ikke er et M- eller S-
karakteristikum, og ændringer af indikatorer til erstatning af 
enkeltstående ulykker med personskader, der kan registreres og 
fører til tabt arbejdstid, og for at fjerne KPI'er for energi, vand 
og andre luftemissioner 

 Stewart Investors' finansielle produkter: Opdatering af 
karakteristika og inkludering af indikatorer 

 Inkludering af ISIN til Stewart Investors European Sustainability 
Fund og Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders 
Sustainability Fund. 

01. september 2022  Inkludering af FSSA All China Fund 

30. november 2022  Opdatering af oplysningskrav i henhold til SFDR L2 

 Inkludering af Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund i artikel 9-fonde 

 Ændring i SFDR-oplysningerne fra First Sentier Responsible 
Listed Infrastructure Fund med henblik på at kategorisere i 
henhold til artikel 8. 

 


