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Kynning 

 

Þetta skjal inniheldur nauðsynlega upplýsingagjöf á fyrirtækisstigi frá First Sentier Investors hópnum, 

samkvæmt 10. gr. SFDR-reglugerðarinnar1. Hópurinn inniheldur fjárfestingateymi sem stunda viðskipti 

sem: 

 

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

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

Áskilin upplýsingagjöf þarf að uppfylla reglubundna tæknilega staðla sem hafa ekki enn verið teknir í 

notkun við dagsetningu þessa skjals. Upplýsingagjöfin verður uppfærð eftir þörfum. 

 

Breytingar á þessari upplýsingagjöf eru útskýrðar í töflunni í lok skjalsins. 

 

Upplýsingar 

 

Sumar af fjármálaafurðum First Sentier Investors hópsins sem falla undir svið SFDR-reglugerðarinnar: 

 

 styðja umhverfislega eða félagslega þætti – þessar afurðir eru kallaðar „afurðir skv. 8 grein“; 
eða  

 hafa sjálfbært fjárfestingamarkmið - þessar afurðir eru kallaðar „afurðir skv. 9. grein“. 
 

Fjármálaafurðirnar fela í sér verðbréfasjóði, sérstaka verðbréfasjóði og eignasafnsstýringu. 

 

Fyrir hverja afurð skv. 8. eða 9. grein gefur áætlun 1 og 2 (í sömu röð) nákvæma samantekt yfir: 

 

 umhverfislegu eða félagslegu þættina eða sjálfbær fjárfestingamarkmið afurðarinnar; 

 aðferðirnar sem eru notaðar til að meta, mæla og fylgjast með umhverfislegu eða félagslegu 
þáttunum eða áhrifunum af sjálfbæru fjárfestingunum sem voru valdar fyrir fjármálaafurðina, 
þar á meðal gagnaheimildir, skimunarskilyrði fyrir undirliggjandi eignir og viðkomandi 
sjálfbærnivísar sem eru notaðir til að mæla umhverfislegu eða félagslegu þættina eða sjálfbær 
heildaráhrif fjármálaafurðarinnar; 

 upplýsingarnar sem vísað er til í 8. og 9. gr. SFDR. 
Upplýsingar um hvort umhverfislegir eða félagslegir þættir séu uppfylltir eða heildaráhrif 

fjármálaafurðarinnar tengd sjálfbærni samkvæmt viðkomandi sjálfbærnivísum verða birtar í 

reglulegum skýrslum samkvæmt ákvæðum í 11. gr. SFDR. 

 

30. nóvember 2022

                                                           
1 Nánar tiltekið inniheldur þetta skjal upplýsingagjöf frá First Sentier Investors (Ireland) Limited og First Sentier Investors 
Global Umbrella Fund plc 
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Áætlun 1: upplýsingar um afurðir skv. 8 grein samkvæmt ákvæðum 10. gr. SFDR 

 

1. Fjármálaafurðir FSSA Investment Managers 
 

Heiti LEI 

Þátttakandi (Þáttakendur) á fjármálamarkaði 

First Sentier Investors Global Umbrella 
Fund plc 

n/a 

First Sentier Investors International IM 
Limited2 

549300CCC4Z8M05T6N95 

Fjármálafurð(ir) 

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 

 

Samantekt 

Það er álit fjárfestingastjórans að fyrirtæki með sterka umhverfislega og félagslega þætti verðskuldi 

hærra matsmargfeldi og búist er við að þau skili betri afkomu en jafningjar þeirra. 

Fjárfestingastjórinn útilokar tiltekna atvinnugeira sem geta haft neikvæð áhrif á umhverfismál, 

félagsleg mál eða heilbrigðismál. 

 

Sjóðurinn skuldbindur sig ekki til að ná tilteknum niðurstöðum sem tengjast ekki fjármálum, en til að 

mæla árangur í átt að þeim umhverfislegu og félagslegu þáttum sem eru studdir notar 

fjárfestingastjórinn mælingar sem mæla meðal annars: losun gróðurhúsalofttegunda, hagnað af 

kolum, staðla Roundtable um sjálfbæra pálmaolíu og „No Deforestation, No Peat, No Exploitation“ 

staðla sem umhverfisvísa. Félagslegir vísar tengjast tóbaki, fjárhættuspilum, klámi og 

vopnaframleiðslu.  

 

Sjóðurinn fer yfir og tekur til greina helstu neikvæð áhrif á allar fjárfestingar. 

 

Ekkert sjálfbærnimarkmið í fjárfestingum 

 

Þessi fjármálaafurð styður við umhverfislega eða félagslega þætti en hefur sjálfbærar fjárfestingar ekki 
að markmiði. 
 

                                                           
2 Heyrir ekki undir SFDR; birt fyrir gagnsæi 
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Umhverfislegir eða félagslegir þættir fjármálaafurðarinnar 

 
Umhverfislegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru:  

 

• minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda, sýnd með yfirliti yfir tilkynnta 1. sviðs og 2. sviðs 
losun gróðurhúsalofttegunda;  

• minni útsetning fyrir jarðefnaeldsneyti og eyðingu skóga, sýnd með hlutfalli af hagnaði af 
kolum; og  

• ekkert arðrán af líffræðilegum fjölbreytilega, sýnt með því að fylgja stöðlum Roundtable um 
sjálfbæra pálmaolíu (RSPO) og „No Deforestation, No Peat, No Exploitation“ (NDPE) reglum. 

 

Félagslegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru: 

 

• heilbrigðisvarnir, sýndar með því að hafa engin fyrirtæki sem taka þátt í framleiðslu á 
tóbaksvörum; og 

• útilokun aðgerða með neikvæð áhrif á mannréttindi og samfélagið, sýnt með þeim fjölda 
fyrirtækja sem starfa aðallega í fjárhættuspilaiðnaði (með 10% hagnaðarmörk), fjölda 
fyrirtækja sem taka þátt í framleiðslu á klámi (núll prósent mörk) og fjölda fyrirtækja sem taka 
þátt í framleiðslu eða þróun á klasasprengjum, jarðsprengjum, handvopnum, sýklavopnum, 
efnavopnum eða kjarnorkuvopnum (núll prósent mörk).  

 

Fjárfestingaáætlun 

 

FSSA leitast við að fjárfesta í gæðafyrirtækjum, kaupa þau á sanngjörnu verði og eiga til lengri tíma. 

FSSA skilgreinir gæðafyrirtæki sem þau sem hafa skilvirkt stjórnendateymi, háa stjórnunarstaðla, 

langtímahugsun, sterka stöðu á samkeppnismarkaði og staðfesta fyrri sögu um að hafa lifað af fyrri 

tímabil. Auk þess leitum við eftir menningarlegri ráðvendni og sameiginlegu viðhorfi til stjórnunar og 

hluthafar, og við greinum ESG-þætti til að aðgreina gæðafyrirtæki frá öðrum. 

 

ESG-greining er innfelld í öll þrjú svið stjórnunar, sérleyfis og fjármála. . Sem hluti af 

fjárfestinganálguninni leitar FSSA að stofnendum og stjórnendateymum með háa stjórnunarstaðla og 

hagsmuni sem passa vel við hluthafa í minnihluta; og sérleyfisfyrirtæki sem geta skilað sjálfbærum og 

fyrirsjáanlegum hagnaði umfram höfuðstólskostnað.  

 

Fjárfestingastjórinn einblínir á að meta hvert fyrirtæki sem er kemur til greina fyrir fjárfestingu, þar á 

meðal hvernig hvert fyrirtæki forgangsraðar mögulegum áhrifum loftslagshlýnunar og hvernig það 

stjórnar samböndum við starfsfólk og samfélagið ásamt skuldbindingu þess til að virða mannréttindi. 

 

Fjárfestingastjórinn mun hafa forvirkt samband við fyrirtæki þegar fjárfestingastjórinn telur að 

fyrirtækið sem fjárfest er í nái ekki fullnægjandi árangri í umhverfislegu og félagslegu þáttunum sem 

sjóðurinn styður. 

 

  



4 
 

Öll fjárfestingateymi hjá First Sentier Investors (FSI) meta stjórnunarhætti fyrirtækja í samræmi við 

viðkomandi reglur og leiðbeiningar. Sem dæmi má nefna: 

  

• Stjórnarnefndsmat – hafa ætti gagnsætt ferli við tilnefningu nýrra meðlima í stjórnarnefnd. 
Fjárfestingastjórinn ætlast til að fyrirtæki geti sýnt fram á fjölbreytileika í kynjum, aldri, 
uppruna, hugsunarhætti ásamt fleiri þáttum og yfir fyrirtækið í heild og í stjórnarnefnd.  

• Eignarhald og réttindi hluthafa - fjárfestingastjórinn mun almennt ekki styðja tillögur sem 
leggja til eftirfarandi: breytingar á skipulagi fyrirtækisins sem skerða réttindi hluthafa; eða 
breytingar á skipulagi höfuðstóls sem gæti veikt kosningarétt og/eða efnahagslegan rétt 
hluthafa. 

• Greiðslur – fjárfestingastjórinn ætlast til að greiðslufyrirkomulag sé einfalt, með 
langtímastefnu, í samræmi við virði/hagnað hluthafa, til að hvetja til ábyrgðar í ákvörðunum 
um áhættur og til að styðja við breiðari skilning á „árangri“. 

 

Hlutfall fjárfestinga 

 

Sjóðurinn fjárfestir aðallega (að minnsta kosti 70% af hreinu eignavirði) í hlutabréfum eða 

hlutabréfatengdum verðbréfum fyrirtækja sem eru skráð eða hafa skráðar höfuðstöðvar, eða stunda 

meirihluta starfsemi sinnar á Kyrrahafssvæði Asíu (fyrir utan Japan). Þessi fyrirtæki verða valin á 

grundvelli mögulegs arðgreiðsluvaxtar og hækkun höfuðstóls þeirra til langs tíma. 

 

Fjárfestingastjórinn mun velja fjárfestingar sem hann telur að bjóði upp á möguleika á vexti 

arðgreiðslna og verðhækkun. 

 

 
#1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti felur í sér fjárfestingar í fjármálaafurðinni sem eru 

notaðar til að ná þeim umhverfislegu eða félagslegu þáttum sem fjármálaafurðin styður.  

 

#2 Annað felur í sér þær eftirstandandi fjárfestingar fjármálaafurðarinnar sem eru hvorki samstilltar 

við umhverfislega né félagslega þætti og flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar.   

Fjárfestingar

#1 Í samræmi 
við umhverfislega/félagslega 

þætti

90%

#1B aðrir 
umhverfislegir/félagslegir þættir

90%

#2 annað

10%
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Flokkurinn #1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti nær yfir: 

 

• Undirflokkurinn #1A Sjálfbær nær yfir sjálfbærar fjárfestingar með umhverfisleg eða félagsleg 
markmið  

• Undirflokkurinn #1B Aðrir umhverfislegir/félagslegir þættir ná yfir fjárfestingar sem eru í 
samræmi við umhverfislega eða félagslega þætti en flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar. 

 

Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum þáttum 

 

Umhverfislegu og félagslegu þættirnir sem sjóðurinn styður og sjálfbærnivísarnir sem eru notaðir til 

að meta hvort þessir þættir séu uppfylltir eru undir reglulegu eftirliti út líftíma sjóðsins og á 

eignartímabili fyrirtækja sjóðsins.   

 

Allir meðlimir í FSSA fjárfestingateyminu leggur mat á umhverfislega og félagslega eiginleika með 

neðansækinni greiningu á fyrirtækinu. Teymið síar fyrst burt fyrirtæki og fólk sem það mun ekki 

fjárfesta í. FSSA notar ekki neikvæða skimun á fyrirtækjastigi fyrir utan eigin útilokunarstefnu. Síðan 

rannsakar teymið feril fyrirtækisins og stjórnunar þess og neitar að fjárfesta ef orðið hafa mörg tilfelli 

um afglöp í starfi eða ef ekki telst hægt að fjárfesta í rekstrarlíkaninu.  

Teymið gerir ítarlega áreiðanleikaúttekt á gæðum stjórnunarteymisins og fyrirtækisins. Það felur í sér 

mat á meðferð á öllum hluthöfum, stefnufestu rekstrarlíkansins og hæfni stjórnunarteymisins. Á þessu 

rannsóknarferli fer fram ítarlegt yfirlit yfir efnislega ESG-þætti sem tengjast fyrirtækinu.   

Greinendur treysta á tíð og opin samskipti við stjórnendateymi fyrirtækja sem helstu heimild fyrir 

eftirlit með ESG-tengdum upplýsingum. FSSA sem teymi mætir á yfir 1.500 fyrirtækisfundi á ári. Auk 

megindlegra rannsókna er farið yfir samkeppnisaðila fyrirtækis, birgja og viðskiptavini á þessum 

fundum ásamt öllum efnislegum umhverfislegum, félagslegum eða stjórnháttartengdum vandamálum 

sem greinast í gegnum utanaðkomandi gagnalindir, samtöl við sérfræðinga og frumskjöl fyrirtækisins. 

Sem neðansæknir fjárfestar notar FSSA utanaðkomandi aðföng með varúð, en þegar þau eru notuð af 

kostgæfni geta þau gefið viðbótarupplýsingar sem hjálpa við innri rannsóknir. 

 

Niðurstöðunum er deilt með stærra fjárfestingateyminu til að bjóða upp á spurningar og umræður. 

FSSA forðast að búa til sérfræðinga í geirum eða löndum og telur að besta leiðin til að forðast mistök 

sé að leyfa öllu teyminu að gera mat og leggja fram ummæli. Greinendur eru hvattir til að heimsækja 

sama fyrirtæki á ólíkum tímum. Auk þess er farið yfir sjóðina að minnsta kosti árlega sem teymi, sem 

felur í sér yfirferð á umhverfislegum og félagslegum mæligildum.  

   

FSSA tilkynnir árlega um umhverfisleg og félagsleg mál sem samrýmast viðkomandi staðbundnum og 

innlendum lögum í árlegri ESG-skýrslu og á fyrirtækisstiginu í árlegri skýrslu um ábyrga fjárfestingu.  

 

Aðferðir  

 
Auk upplýsinganna sem fást frá fundum með stjórn fyrirtækisins notar FSSA upplýsingar frá 
frumskjölum fyrirtækisins og utanaðkomandi gagnalindum, leiðsögn frá mikilvægiskorti Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) og það gerir handvirkar athuganir á hvort tilteknar reglur og 
undirritaðar aðildir séu til staðar til að staðfesta fylgni við umhverfislegu og félagslegu þættina sem 
sjóðurinn styrkir.  
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Sjóðurinn fylgist með og mælir eftirfarandi: 
 

• gildi losunar gróðurhúsalofttegunda er mælt á sjóðs- og teymisstigi og magn 
gróðurhúsalofttegunda sem tekst að minnka er mælt á fyrirtækisstigi þar sem nálgunin 
einblínir á neðansækna minnkun eftir hverju fyrirtæki fyrir sig; 

• fjölda þeirra fyrirtækja sem hefur skuldbundið sig til að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2050 og 
gögn því til stuðnings, til dæmis fylgni við Science Based Targets framtakið; 

• fylgni við yfirlýst mörk um beinan hagnað af kolum;  
• fylgni við staðla Roundtable um sjálfbæra pálmaolíu (RSPO);  
• No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) reglur; 
• fylgni við yfirlýst mörk um fyrirtæki sem stunda aðallega starfsemi í fjárhættuspilaiðnaðinum;  
• engin fyrirtæki með starfsemi í framleiðslu á tóbaksvörum, klámi og þróun klasasprengja, 

jarðsprengja, handvopna, sýklavopna, efnavopna eða kjarnorkuvopna. 
 
Auk þess notar FSSA upplýsingar um gróðurhúsalofttegundir til að hafa samband við fyrirtæki sem geta 
haft mest áhrif á rekstur FSSA. Teymið leitast eftir raunverulegri algildri minnkun 
gróðurhúsalofttegunda í samræmi við loftslagsmarkmið hvers fyrirtækis fyrir sig. Nánari upplýsingar 
um loftslagsmarkmið teymisins má finna á vefsetrinu: 
 
https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html  
 
Gagnalindir og vinnsla 
 
Gagnalindirnar sem eru notaðar til að fylgjast með umhverfislegum og félagslegum þáttum sjóðsins 
eru bæði frá utanaðkomandi rannsóknaraðilum og í gegnum beint samband við fyrirtækin sem fjárfest 
er í.  Utanaðkomandi gagnalindir eru meðal annars, en takmarkast ekki við: Sustainalytics, ISS, Reprisk 
og MSCI.  Þessar gagnaþjónustur eru notaðar til að styðja við og vera viðbót við gögnin sem er aflað 
beint frá fyrirtækjunum sem sjóðurinn fjárfestir í. 
 
ESG Impacts-nefnd FSI, sem er stýrt af ábyrgu fjárfestingateymi FSI, leggur mat á gagnaþjónustur með 
tilliti til umfangs, nákvæmni og stundvísi, áður en ákvörðun er tekin um kaup. Eftir kaupin tilkynna 
fjárfestingastjórar aftur til gagnalinda þegar þeir telja að upplýsingar séu ónákvæmar.  
 
Gögnin eru unnin af ábyrga fjárfestingateyminu og birt til fjárfestingateyma og Global Investment-
nefndarinnar. 
 
Fjárfestingastjórinn mun nota upplýsingar fengnar beint frá fyrirtækjunum sem fjárfest er í ef eitthvað 
vantar í gögnin frá gagnalindum. 
 
Takmarkanir á aðferðum og gögnum 
 
Takmarkanir á gögnum frá utanaðkomandi aðilum munu stafa af umfangi þeirra og aðferðum og frá 
takmörkuðum birtingum frá útgáfufyrirtækjum.  Ef gögn eru ekki fyrir hendi geta utanaðkomandi 
aðilar notað áætlunarlíkön eða staðgengilsvísa. Aðferðir sem gagnalindir nota geta verið huglægar að 
einhverju leyti. Gögnum er safnað á áframhaldandi grundvelli en í þessu síbreytilega umhverfi geta 
gögn orðið úrelt á stuttum tíma. 
 
  

https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html
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Fylgni við félagslegu og umhverfislegu þættina treystir ekki eingöngu á utanaðkomandi gögn með tilliti 
til takmarkana og þau eru styrkt með því að hafa beint samband við fyrirtækin sem fjárfest er í ef 
eitthvað vantar í gögnin.  
 
Áreiðanleikaúttekt 

 
Eftirlit með og mælingar á umhverfislegum og félagslegum þáttum er sameiginleg ábyrgð innan 
fjárfestingateymisins og út endingartíma fjárfestingarinnar, eins og sést á opnum umræðum teymisins 
um hvert fyrirtæki sem fjárfest er í. Neðansækin megindleg og eigindleg yfirferð á fyrirtækjum okkar 
veitir ítarlega og stöðuga áreiðanleikaúttekt.  Fleiri sérfræðingar veita frekari yfirferð og hvetja teymið 
til að taka öll nauðsynleg mæligildi til greina.  
 
FSSA notar einnig frekari stuðning frá FSI og þegar það á við mun það starfa með virtum 
utanaðkomandi samstarfsaðilum til að fá betri skilning á umhverfislegum og félagslegum þáttum. 
Meðal aðila í FSI er ábyrga fjárfestingateymið (RI), Global Investment-nefndin og ESG Impacts-nefndin. 
ESG Impacts-nefndin er með 2 meðlimi frá FSSA.  
 
FSSA mun tilkynna um ESG-áhrif sína og aðgerðir árlega fyrir mitt árið eftir skattaárið á undan. 
 
Þátttökustefnur 
 
Stefna og grundvallarreglur First Sentier Investors um ábyrgar fjárfestingar og ráðmennsku lýsa 
stöðluðum vinnubrögðum fyrir öll fjárfestingateymi FSI.  Stefnan lýsir einnig nálgun FSI að umdeildum 
aðgerðum sem tengjast sjálfbærni. 
 
Það er mikilvægt að eiga virkar samræður við fyrirtækin eða aðilana sem fjárfest er í því það gefur 
okkur lykiltækifæri til að skilja rekstur þeirra og fylgjast með efnilegum rekstrarvandamálum, m.a. 
áætlun, dreifingu höfuðstóls og fjármálum ásamt nálgun þeirra að umhverfislegum, félagslegum og 
stjórnháttartengdum málum og gerir okkur kleift að hvetja þau til að bæta þessa starfshætti. 
 
Breidd, dýpt og tíðni þátttöku verður afar breytileg út frá fjölda þátta, þar á meðal þær áhættur og 
tækifæri sem fyrirtækið stendur fyrir, tækifæri og vilji fyrirtækisins til að taka þátt og stærð eða eðli 
fjárfestingarinnar.    
 
Hægt er að nálgast stefnuna á www.firstsentierinvestors.com  
 
Viðmiðunarvísitala 
 
Á ekki við  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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2. Fjármálaafurðir fasteignaverðbréfa 

Heiti LEI 

Þátttakandi (Þáttakendur) á fjármálamarkaði 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/a 

Fjármálafurð(ir) 

First Sentier Asian Property Securities Fund 549300HGNSS0MUQNS075 

First Sentier Global Property Securities Fund 54930043SPJBFOE6GJ62 

 

Samantekt 

 

Það er álit fjárfestingastjórans að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á langtímavirði fjárfestinga. 

Fjárfestingastjórinn metur hverja fjárfestingu og gefur einkunn út frá umhverfislegum og félagslegum 

skilyrðum sem hluti af ákvörðun sinni um fjárfestingar. 

 

Sjóðurinn skuldbindur sig ekki til að ná tilteknum niðurstöðum sem tengjast ekki fjármálum, en til að 

mæla árangur í átt að þeim umhverfislegu og félagslegu þáttum sem sjóðurinn styður notar 

fjárfestingastjórinn mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda og áætlanir um minnkun á sóun. 

Félagslegir vísar tengjast því að fyrirtækin sem fjárfest er í hafi áætlanir um samfélagsleg verkefni, 

fjölbreytni í mannauði og engin kerfisbundin brot á hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð 

í viðskiptum. 

 

Markmið sjóðsins er að hafa jákvæð áhrif á fyrirtækin sem fjárfest er í með virkri þátttöku og nýtingu 

á kosningarétti sínum. 

 

Sjóðurinn fer yfir og tekur til greina helstu neikvæð áhrif á allar fjárfestingar. 

 

Ekkert sjálfbærnimarkmið í fjárfestingum 

 

Þessi fjármálaafurð styður við umhverfislega eða félagslega þætti en hefur sjálfbærar fjárfestingar ekki 
að markmiði. 
 

Umhverfislegir eða félagslegir þættir fjármálaafurðarinnar 

 
Umhverfislegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru: 
 

• minni losun gróðurhúsalofttegunda, og  
• minni sóun.  

 
Félagslegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru:  
 

• fjölbreytni kynjanna og jöfn tækifæri,  
• verkefni innan samfélagsins, og  
• fylgni fyrirtækjanna sem fjárfest er í við hnattrænt samkomulag SÞ um siðferði og ábyrgð í 

viðskiptum. 
 
Fjárfestingaáætlun 

 

Fjárfestingastjóranum er ljóst að loftslagsbreytingar geta haft áhrif á virði fjárfestinga; fasteignir eru í 

eðli sínu langtímaeignir sem gerir loftslagsbreytingar að efnislegu vandamáli fyrir langtíma virðismat á 
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fasteignum.  Fjárfestingastjórinn einbeitir sér að því að meta hvert fyrirtæki sem tekið er til greina fyrir 

fjárfestingu, þar á meðal hvernig hvert fyrirtæki forgangsraðar mögulegum áhrifum af 

loftslagsbreytingum. 

Við úttekt á félagslegum þáttum leggur fjárfestingastjórinn mat á og velur fyrirtæki sem hafa stefnur 

til staðar til að vera í samræmi við meginreglurnar tíu í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og 

ábyrgð í viðskiptum; og til að sýna fram á fjölbreytni hvað varðar kyn, aldur og uppruna starfsfólk innan 

fyrirtækisins; og skuldbinda sig til að gefa til baka til samfélagsins til langs tíma. Stjórnháttartengdir 

eiginleikar á borð við sjálfstæði stjórnarnefndar og fjölbreytni í hæfni og reynslu eru metnir og gefin 

einkunn.  

Áframhaldandi eftirlit með og einkunnagjöf ESG-þátta eru innfelld í fjárfestingaferlið og einkunnirnar 

eru teknar til greina við val, eignarhald og sölu fjárfestinga í sjóðnum.  

 

Fjárfestingastjórinn mun hafa forvirkt samband við fyrirtæki þegar fjárfestingastjórinn telur að 

fyrirtækið sem fjárfest er í nái ekki fullnægjandi árangri í umhverfislegu og félagslegu þáttunum sem 

sjóðurinn styður. 

 

Hlutfall fjárfestinga 

 

Sjóðurinn fjárfestir aðallega (að minnsta kosti 70% af hreinu eignavirði) í breiðu úrvali hlutabréfa eða 

hlutabréfatengdra verðbréfa sem eru gefin út af fasteignasjóðum eða fyrirtækjum sem eiga, byggja 

eða stjórna fasteignum og sem eru skráð eða viðskipti stunduð með á stýrðum mörkuðum. 

 

 
#1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti felur í sér fjárfestingar í fjármálaafurðinni sem eru 

notaðar til að ná þeim umhverfislegu eða félagslegu þáttum sem fjármálaafurðin styður. 

 

#2 Annað felur í sér þær eftirstandandi fjárfestingar fjármálaafurðarinnar sem eru hvorki samstilltar 

við umhverfislega né félagslega þætti og flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar.  

  

Flokkurinn #1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti nær yfir: 

 

• Undirflokkurinn #1A Sjálfbær nær yfir sjálfbærar fjárfestingar með umhverfisleg eða félagsleg 

Fjárfestingar

#1 Í samræmi 
við umhverfislega/félagslega 

þætti

90%

#1B aðrir 
umhverfislegir/félagslegir þættir

90%

#2 annað

10%
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markmið  
• Undirflokkurinn #1B Aðrir umhverfislegir/félagslegir þættir ná yfir fjárfestingar sem eru í 

samræmi við umhverfislega eða félagslega þætti en flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar. 
 

Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum þáttum 

 

Áframhaldandi eftirlit með og einkunnagjöf umhverfislegra og félagslegra þátta ásamt sjálfbærnivísum 

eru innfelld í fjárfestingaferlið og einkunnirnar eru teknar til greina við val, eignarhald og sölu 

fjárfestinga í sjóðnum. Fjárfestingastjórinn skuldbindur sig til að veita áframhaldandi skýrslugjöf og 

upplýsingar á ársgrundvelli út líftíma sjóðsins. Hægt er að fylgjast með studdum umhverfislegum og 

félagslegum þáttum og sjálfbærnivísunum með því að beita mælanlegum mæligildum. Hlutlægum 

gögnum er safnað frá skýrslum fyrirtækjanna sem fjárfest er í og reglulegum samskiptum við teymið. 

Samskipti okkar geta verið heimsóknir á staðinn, fundir í eigin persónu, í gegnum símtöl eða tölvupóst. 

Gagnagrunnur okkar er uppfærður í rauntíma og beintengdur við ESG-skýrslur okkar. Auk þess er 

afkoma sjóðsins mæld út frá settu markmiði okkar yfir skamman, miðlungs og langan tíma í innri 

tilgangi. 

 

Aðferðir  

 
Umhverfislegir, félagslegir og stjórnháttartengdir (ESG) þættir (sem fela í sér umhverfislega og 
félagslega þætti sem sjóðurinn styður) eru teknir til greina við val, eignarhald eða sölu fjárfestinga í 
sjóðnum, en mikilvægi þessara þátta fyrir hverja fjárfestingaákvörðun verður breytilegt eftir ákvörðun 
fjárfestingastjórans við stýringu sjóðsins og í sumum tilfellum getur fjárfestingastjórinn ekki tekið 
þessa þætti til greina við tiltekna fjárfestingaákvörðun. 
 
Fjárfestingastjórinn notar eigin ESG-greiningu fyrir tveggja þrepa nálgun að greiningu fyrirtækjanna.  
 
Skuldbinding fyrirtækis til að minnka kolefnislosun er metin við fyrstu skimun á fyrirtækjum sem er 
notuð til að ákvarða fjárfestingaheiminn og til að útiloka fyrirtæki frá fjárfestingaheiminum.  
 
Allar greiningar á fyrirtækjum fela í sér ESG-þætti sem hafa bein áhrif á virðismat fyrirtækisins. Hærra 
mat á ESG-þáttum leiðir til hærra virðismats og jákvæðs vals á eigninni. ESB-einkunn undir 2 af 5 fyrir 
ESG-þætti veldur því að fyrirtækið er útilokað frá fjárfestingaheiminum.  
 
Umhverfisþættir sem eru teknir til greina við mat á ESG-þáttum eru meðal annars minnkun 
kolefnislosunar, vatnsnotkun og meðhöndlun úrgangs. Við greiningu fyrirtækjanna tekur 
fjárfestingastjórinn til greina aðgerðir fyrirtækjanna til að ná og innleiða minnkun kolefnis til dæmis í 
gegnum kolefnisjöfnunaráætlanir, minni orkunotkun, nýtingu á endurnýjanlegri orku ásamt 
endurbótum sem miða að því að bæta minnkun kolefnis í rekstri og draga úr kolefnislosun með því að 
nota umhverfisvæn efni og endurvinnslu. Að sama leyti eru fasteignir í eðli sínu langtímaeignir sem 
gerir loftslagsbreytingar að efnislegu vandamáli fyrir langtíma virðismat á fasteignum. 
Fjárfestingastjórinn einbeitir sér að því að meta hvert fyrirtæki sem tekið er til greina fyrir fjárfestingu, 
þar á meðal hvernig hvert fyrirtæki forgangsraðar mögulegum áhrifum af loftslagsbreytingum. 
 
Við mat á félagslegum þáttum, til dæmis fjölbreytni kynja, jöfn tækifæri og samfélagsverkefni, ætlast 
fjárfestingastjórinn til þess að fyrirtæki sýni fram á fjölbreytni kynja, aldurs og uppruna innan 
fyrirtækisins. Stjórnháttartengdir eiginleikar á borð við sjálfstæði stjórnarnefndar og fjölbreytni í hæfni 
og reynslu eru metnir og gefin einkunn. 
 
Fjárfestingastjórinn mun hafa forvirkt samband við fyrirtæki þegar hann telur að fyrirtækið sem 
fjárfest er í nái ekki fullnægjandi árangri í þáttunum sem sjóðurinn styður. 
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Gagnalindir og vinnsla 
 
Gagnalindirnar sem eru notaðar til að fylgjast með umhverfislegum og félagslegum þáttum sjóðsins 
eru bæði frá utanaðkomandi rannsóknaraðilum og í gegnum beint samband við fyrirtækin sem fjárfest 
er í.  Utanaðkomandi gagnalindir eru meðal annars, en takmarkast ekki við: Sustainalytics, ISS, Reprisk 
og MSCI.  Þessar gagnaþjónustur eru notaðar til að styðja við og vera viðbót við gögnin sem er aflað 
beint frá fyrirtækjunum sem sjóðurinn fjárfestir í. 
 
ESG Impacts-nefnd FSI, sem er stýrt af ábyrgu fjárfestingateymi FSI, leggur mat á gagnaþjónustur með 
tilliti til umfangs, nákvæmni og stundvísi, áður en ákvörðun er tekin um kaup. Eftir kaupin tilkynna 
fjárfestingastjórar aftur til gagnalinda þegar þeir telja að upplýsingar séu ónákvæmar.  
 
Gögnin eru unnin af ábyrga fjárfestingateyminu og birt til fjárfestingateyma og Global Investment-
nefndarinnar. 
 
Fjárfestingastjórinn mun nota upplýsingar fengnar beint frá fyrirtækjunum sem fjárfest er í ef eitthvað 
vantar í gögnin frá gagnalindum.  
 
Takmarkanir á aðferðum og gögnum 
 
Takmarkanir á gögnum frá utanaðkomandi aðilum munu stafa af umfangi þeirra og aðferðum og frá 
takmörkuðum birtingum frá útgáfufyrirtækjum.  Ef gögn eru ekki fyrir hendi geta utanaðkomandi 
aðilar notað áætlunarlíkön eða staðgengilsvísa. Aðferðir sem gagnalindir nota geta verið huglægar að 
einhverju leyti. Gögnum er safnað á áframhaldandi grundvelli en í þessu síbreytilega umhverfi geta 
gögn orðið úrelt á stuttum tíma. 
 
Fylgni við félagslegu og umhverfislegu þættina treystir ekki eingöngu á utanaðkomandi gögn með tilliti 
til takmarkana og þau eru styrkt með því að hafa beint samband við fyrirtækin sem fjárfest er í ef 
eitthvað vantar í gögnin.  
 
Áreiðanleikaúttekt 
 
ESG-greining og fjármálagreining eru undir stöðugu eftirliti teymisins samkvæmt úthlutaðri dekkun 
hlutabréfa. Breytingar og uppfærslur á hlutabréfalíkönum okkar eru gerðar eftir viðburði, tilkynningar, 
tilkynntar niðurstöður fyrirtækisins og samskipti okkar við fyrirtækin sem fjárfest er í. Þetta ferli er 
fljótandi, til dæmis þýðir jákvæð breyting á nýju kolefnisjöfnunarmarkmiði fyrirtækis eða ný 
sjálfbærniverkefni að fyrirtækið fær hærri ESG-einkunn sem leiðir til þess að það er tekið með í skimun 
okkar og getur verið bætt við eignasafn okkar. Aftur á móti getur verri árangur í stjórnháttum fyrirtækis 
haft neikvæð áhrif á ESG-einkunnina og valdið því að fyrirtækið verði fjarlægt úr eignasafni okkar.  
 
Einkunninni er breytt þegar þess þarf til að endurspegla breyttar aðstæður. Hlutabréfagagnagrunnur 
okkar tryggir að allar breytingar endurspeglist í töflunni okkar með röðun út frá verði. 
 
Við notum CGI Glass Lewis, Sustainalytics og MSCI einkunnir fyrir ESG-gögn og upplýsingar. Þó eru 
okkar eigin rannsóknir og samskipti við fyrirtækin mikilvægustu gagnalindir okkar fyrir ESG-greiningu.  
Fyrsta skimunin í fjárfestingaferlinu inniheldur ESG-einkunn. Þar eru ESG-þættir fyrirtækis teknir til 
greina og gefin einkunn samkvæmt okkar eigin ESG-leiðbeiningum.  
 
Samskipti við fyrirtæki sem fjárfest er í um minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda er mikilvægt skref 
í ESG-greiningunni og fjárfestingaferlinu, þar sem tiltekin sjálfbærnimarkmið og framtök eru ákveðin 
og útfærð til skamms, miðlungs og langs tíma af fyrirtækjunum sem fjárfest er í. Einnig tökum við til 
greina feril fyrirtækis sem góð lögpersónu og við leitum að sönnunum fyrir marktæku framlagi sem 
það getur hafa gert samfélaginu í heild til hagsbóta. 
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Þátttökustefnur 
 
Stefna og grundvallarreglur First Sentier Investors um ábyrgar fjárfestingar og ráðmennsku lýsa 
stöðluðum vinnubrögðum fyrir öll fjárfestingateymi FSI.  Stefnan lýsir einnig nálgun FSI að umdeildum 
aðgerðum sem tengjast sjálfbærni. 
 
Það er mikilvægt að eiga virkar samræður við fyrirtækin eða aðilana sem fjárfest er í því það gefur 
okkur lykiltækifæri til að skilja rekstur þeirra og fylgjast með efnilegum rekstrarvandamálum, m.a. 
áætlun, dreifingu höfuðstóls og fjármálum ásamt nálgun þeirra að umhverfislegum, félagslegum og 
stjórnháttartengdum málum og gerir okkur kleift að hvetja þau til að bæta þessa starfshætti. 
 
Breidd, dýpt og tíðni þátttöku verður afar breytileg út frá fjölda þátta, þar á meðal þær áhættur og 
tækifæri sem fyrirtækið stendur fyrir, tækifæri og vilji fyrirtækisins til að taka þátt og stærð eða eðli 
fjárfestingarinnar.    
 
Hægt er að nálgast stefnuna á www.firstsentierinvestors.com  
 
Viðmiðunarvísitala 
 
Á ekki við 
  
 

3. Skráðar fjármálaafurðir innviða 
 

Heiti LEI 

Þátttakandi (Þáttakendur) á fjármálamarkaði 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/a 

Fjármálafurð(ir) 

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund 549300UHIVWX4YGY6160 

 

Samantekt 

 

Sjóðsstjórinn leitast við að skilja og finna sjálfbærniáhættur og tækifæri með því að nota eigið 

gæðaröðunarlíkan. Líkanið sem er notað felur í sér margvíslega umhverfislega og félagslega þætti sem 

búist er við að hafi áhrif á arðsemi fjárfestingarinnar, bæði almennt og sérstaklega fyrir verðbréf í 

innviðum. 

 

Sjóðurinn skuldbindur sig ekki til að ná sérstökum niðurstöðum sem tengjast ekki fjármálum. 

Sjóðsstjórinn mælir kolefnislosun fyrirtækis sem fjárfest er í yfir rúllandi fimm ára tímabil sem 

mælikvarði á umhverfistengdar framfarir.  Framfarir tengdar félagslegum þáttum sem sjóðurinn styrkir 

(nánar tiltekið vernd verkalýðsréttinda og öruggs starfsumhverfis) eru mældar út frá meginreglum 

hnattræns samkomulags SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum og leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg 

fyrirtæki. 

 

Markmið sjóðsstjórans er að hafa jákvæð áhrif á fyrirtækin sem fjárfest er í með virkri þátttöku og 

nýtingu á kosningarétti sínum. 

 

Sjóðsstjórinn fer yfir og tekur til greina helstu neikvæð áhrif á allar fjárfestingar. 

 

Ekkert sjálfbærnimarkmið í fjárfestingum 

http://www.firstsentierinvestors.com/
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Þessi fjármálaafurð styður við umhverfislega eða félagslega þætti en hefur sjálfbærar fjárfestingar ekki 
að markmiði. 
 

Umhverfislegir eða félagslegir þættir fjármálaafurðarinnar 

 
Umhverfislegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru varnir gegn loftslagsbreytingum, nánar tiltekið 
minnkun kolefnislosunar (mælt sem kolefnislosun á hvert MWh) og innleiðing á endurnýjanlegri og 
hreinni orkutækni.  
  
Félagslegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru vernd verkalýðsréttinda og öruggs starfsumhverfis fyrir 
alla verkamenn.  
 
Fjárfestingaáætlun 

 

Fjárfestingastjórinn einbeitir sér að því að meta hvert fyrirtæki sem tekið er til greina fyrir fjárfestingu, 

þar á meðal hvernig hvert fyrirtæki forgangsraðar mögulegum áhrifum af loftslagsbreytingum eða 

félagslegum stöðlum sem eru mældir út frá hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í 

viðskiptum og leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 

 

Fjárfestingastjórinn mun hafa forvirkt samband við fyrirtæki þegar fjárfestingastjórinn telur að 

fyrirtækið sem fjárfest er í nái ekki fullnægjandi árangri í umhverfislegu og félagslegu þáttunum sem 

sjóðurinn styður. 
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Öll fjárfestingateymi hjá FSI meta stjórnunarhætti fyrirtækja í samræmi við viðkomandi reglur og 

leiðbeiningar. Sem dæmi má nefna: 

 

• Stjórnarnefndsmat – hafa ætti gagnsætt ferli við tilnefningu nýrra meðlima í stjórnarnefnd. 
Fjárfestingateymi FSI tekur til greina bestu starfshætti hjá fyrirtækjunum sem fjárfest er í til 
að telja með getu til að sýna fram á fjölbreytni kynja, aldurs, uppruna, kynhneigðar og 
hugarfars innan fyrirtækisins og í stjórnarnefndinni.  

• Eignarhald og réttindi hluthafa - fjárfestingateymi FSI munu almennt ekki styðja tillögur sem 
leggja til eftirfarandi: breytingar á skipulagi fyrirtækisins sem skerða réttindi hluthafa; eða 
breytingar á skipulagi höfuðstóls sem gæti veikt kosningarétt og/eða efnahagslegan rétt 
hluthafa. 

• Greiðslur – fjárfestingateymi FSI ætlast til að greiðslufyrirkomulag sé einfalt, með 
langtímastefnu, í samræmi við virði/hagnað hluthafa, til að hvetja til ábyrgðar í ákvörðunum 
um áhættur og til að styðja við breiðari skilning á „árangri“. 

 
Hlutfall fjárfestinga 
 
Sjóðurinn fjárfestir aðallega (að minnsta kosti 70% af hreinu eignavirði) í breiðu eignasafni skráðra 
hlutabréfa í innviðum eða sem tengjast innviðum eða í hlutabréfatengdum verðbréfum útgefenda sem 
eru skráðir eða viðskipti stunduð með á stýrðum mörkuðum um allan heim. Innviðageirinn innifelur 
en takmarkast ekki við veitur (t.d. vatn og rafmagn), vegi og lestarteina, flugvallarþjónustu, hafnir og 
hafnarþjónustu, og geymslu og flutning á olíu og gasi. 
 
 

 
#1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti felur í sér fjárfestingar í fjármálaafurðinni sem eru 
notaðar til að ná þeim umhverfislegu eða félagslegu þáttum sem fjármálaafurðin styður.  
 
#2 Annað felur í sér þær eftirstandandi fjárfestingar fjármálaafurðarinnar sem eru hvorki samstilltar 
við umhverfislega né félagslega þætti og flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar.  
  
  

Fjárfestingar

#1 Í samræmi 
við umhverfislega/félagslega 

þætti

90%

#1B aðrir 
umhverfislegir/félagslegir þættir

90%

#2 annað

10%
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Flokkurinn #1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti nær yfir: 
 

• Undirflokkurinn #1A Sjálfbær nær yfir sjálfbærar fjárfestingar með umhverfisleg eða félagsleg 
markmið  

• Undirflokkurinn #1B Aðrir umhverfislegir/félagslegir þættir ná yfir fjárfestingar sem eru í 
samræmi við umhverfislega eða félagslega þætti en flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar. 

 
Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum þáttum 
 

Sjóðurinn styður eftirfarandi umhverfislega þætti: 

Varnir gegn loftslagsbreytingum, nánar tiltekið minnkun kolefnislosunar og innleiðing á 

endurnýjanlegri og hreinni orkutækni. 

 

Sjálfbærnivísarnir sem eru notaðir til að meta hvort þessir umhverfislegu þættir séu uppfylltir eru 

minna koltvísýringsstig hjá orkuveitueignum eignasafnsins (sem bera ábyrgð á miklum meirihluta 

losunar í eignasafninu), mælt með kolefnislosun á hverja MWh af framleiddu rafmagni. 

 

Fylgst er með þessum sjálfbærnivísi með því að nota eigin gagnagrunn sem fylgist með 

koltvísýringsstigi orkuveita og skoðar hvort þetta mæligildi fari lækkandi yfir rúllandi fimm ára tímabil. 

Gagnagrunnurinn fylgist einnig með margvíslegri annarri tölfræði sem tengist loftslagi, svo sem hreinni 

kolefnislosun og kolefnisspori. 

 

Sjóðurinn styður eftirfarandi félagslega þætti: 

Vernd verkalýðsréttinda og öruggs starfsumhverfis fyrir alla verkamenn. 

 

Sjálfbærnivísarnir sem eru notaðir til að meta hvort þessir félagslegu þættir séu uppfylltir eru fylgni 

við meginreglurnar tíu í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum og við 

leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 

 

Fylgst er með þessum sjálfbærnivísi með því að athuga mánaðarlega hvort einhver hlutabréfanna sem 

teymið greinir og rannsakar teljist brjóta gegn hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í 

viðskiptum eða leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. Til að ákvarða þetta notum við 

greiningu frá Sustainalytics, sem er óháð, utanaðkomandi gagnalind. 

 

Aðferðir  

 
Minnkandi koltvísýringsstig 
Koltvísýringsstig eignasafnsins er mælt á margs konar hátt. Fyrst er allt eignasafnið greint með aðferð 
sem er í samræmi við regluramma Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), byggt 
á gögnum frá MSCI ESG. Með þessari nálgun er koltvísýringsstig hverrar eignar fyrir sig reiknað út með 
því að nota eftirfarandi formúlu: 
 

• Svið 1+2 losun / $M sala 
 
Hægt er að nota þessa nálgun til að gera samanburð á móti viðmiði eða á milli eignasafna, sem og fyrir 
sundurliðun og greiningu eignasafns. Fjárfestingateymið hefur áhyggjur af því að nota sölu sem 
nefnarann í þessari formúlu vegna þess að þættir á borð við gjaldmiðla eða verð á hrávörum geta haft 
mikil áhrif á sölu án þess að hafa áhrif á losun. Hins vegar hefur TCFD mælt með þessari aðferð og 
teymið styður við bætta samanburðahæfni á milli skýrslna frá fjárfestum. 
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Auk þess heldur fjárfestingateymið eigin gagnagrunn sem fylgist með margvíslegum ESG-mæligildum. 
Þessi mæligildi innifela margvíslega tölfræði sem tengist loftslagi, þar á meðal algilda kolefnislosun, 
kolefnisspor og koltvísýringsstig (mælt á sviði hlutabréfa, eignasafns og fjárfestingaaðferðar). 
 
Orkuveitur eru um það bil helmingur eignasafnsins eftir þyngd og bera ábyrgð á miklum hluta 
kolefnislosunar sem tengist eignasafninu. Þessi gagnagrunnur notar eftirfarandi formúlu til að reikna 
út koltvísýringsstig fyrir orkuveitueignir eignasafnsins: 
 

• Svið 1+2 losun / MWh rafmagns sem er framleitt 
 
Þessi gagnagrunnur sýnir koltvísýringsstig fyrir orkuveitur eignasafnsins á hverju ári síðustu fimm ár og 
fylgist með hvort þetta mæligildi fari lækkandi á rúllandi fimm ára tímabilum. 
 
Auk þess fylgist fjárfestingateymið með því hvort fyrirtæki noti Science Based Targets framtakið (vel 
skilgreind leið fyrir fyrirtæki að minnka losun gróðurhúsalofttegunda); hvort fyrirtæki teljist vera 
leiðandi eða á eftir hvað varðar MSCI ESG markmið og hvort hvert fyrirtæki hafi skuldbundið sig til 
kolefnishlutleysis. 
 
Fylgni við meginreglurnar tíu í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum og við 
leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki 
 
Í hverjum mánuði gerir teymið skýrslu fyrir hvert hlutabréf á áherslulista teymisins til að ákvarða hvort 
einhver af eignum eignasafnsins hafi brotið gegn hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í 
viðskiptum eða leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 
 
Skýrslurnar sem eru keyrðar byggja á Global Standards Screening (GSS) rannsókn frá Sustainalytics, 
sem er óháð utanaðkomandi ESG gagnalind. GSS rannsókn greinir alvarleg, kerfisbundin og skipulögð 
brot á alþjóðlegum venjum eins og lýst er í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í 
viðskiptum. 
 
Matsgerðir eru styrktar með tilvísunum í leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtækis og leiðbeinandi 
meginreglur Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og mannréttindi ásamt undirliggjandi sáttmálum 
þeirra. GSS fyrirtækismat nær yfir nokkra þætti, meðal annars: 
 

• Alvarleika áhrifa á hluthafa og/eða umhverfið - stærð, umfang og óbætanleiki 
• Ábyrgð fyrirtækis - ábyrgðarskylda, undantekningar og kerfisbundið eðli 
• Stjórnun fyrirtækis - viðbrögð, stjórnunarkerfi og innleiðing 

 
Fjárfestingateymið metur og fer yfir brot og fylgir þeim eftir með samskiptum við stjórn fyrirtækisins. 
Þrálát eða kerfisbundin brot geta leitt til þess að sjóðurinn dregur sig úr fjárfestingu. 
 
Gagnalindir og vinnsla 
 
Gagnalindirnar sem eru notaðar til að fylgjast með umhverfislegum og félagslegum þáttum sjóðsins 
eru bæði frá utanaðkomandi rannsóknaraðilum og í gegnum beint samband við fyrirtækin sem fjárfest 
er í.  Utanaðkomandi gagnalindir eru meðal annars, en takmarkast ekki við: Sustainalytics, ISS, Reprisk 
og MSCI.  Þessar gagnaþjónustur eru notaðar til að styðja við og vera viðbót við gögnin sem er aflað 
beint frá fyrirtækjunum sem sjóðurinn fjárfestir í. 
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ESG Impacts-nefnd FSI, sem er stýrt af ábyrgu fjárfestingateymi FSI, leggur mat á gagnaþjónustur með 
tilliti til umfangs, nákvæmni og stundvísi, áður en ákvörðun er tekin um kaup. Eftir kaupin tilkynna 
fjárfestingastjórar aftur til gagnalinda þegar þeir telja að upplýsingar séu ónákvæmar.  
 
Gögnin eru unnin af ábyrga fjárfestingateyminu og birt til fjárfestingateyma og Global Investment-
nefndarinnar. 
 
Fjárfestingastjórinn mun nota upplýsingar fengnar beint frá fyrirtækjunum sem fjárfest er í ef eitthvað 
vantar í gögnin frá gagnalindum.  
 
Takmarkanir á aðferðum og gögnum 
 
Takmarkanir á gögnum frá utanaðkomandi aðilum munu stafa af umfangi þeirra og aðferðum og frá 
takmörkuðum birtingum frá útgáfufyrirtækjum.  Ef gögn eru ekki fyrir hendi geta utanaðkomandi 
aðilar notað áætlunarlíkön eða staðgengilsvísa. Aðferðir sem gagnalindir nota geta verið huglægar að 
einhverju leyti. Gögnum er safnað á áframhaldandi grundvelli en í þessu síbreytilega umhverfi geta 
gögn orðið úrelt á stuttum tíma. 
 
Fylgni við félagslegu og umhverfislegu þættina treystir ekki eingöngu á utanaðkomandi gögn með tilliti 
til takmarkana og þau eru styrkt með því að hafa beint samband við fyrirtækin sem fjárfest er í ef 
eitthvað vantar í gögnin.  
 
Áreiðanleikaúttekt 
 
Innri 
 
Greinendur teymisins og stjórnendur eignasafnsins gera ítarlega áreiðanleikaúttekt á undirliggjandi 
eignum fjármálaafurðarinnar. Við gerum ítarlegar rannsóknir á margvíslegum þáttum, meðal annars: 
 

• skýrslur og fjármálaskjöl fyrirtækisins 
• fundir við stjórnendur fyrirtækisins og matsferðir 
• fundir við samkeppnisaðila, birgja, viðskiptavini, eftirlitsaðila, opinbera fulltrúa eða 

iðnaðarstofnanir 
• ítarleg fjármálalíkön búin til fyrir hvert fyrirtæki, og 
• samanburður á helstu fjármálavísum hvers fyrirtækis við samkeppnisaðila. 

 
Fjárfestingateymið telur að mikilvægustu heimildirnar fyrir rannsóknir fáist frá fyrirtækjunum sjálfum, 
með reglulegum fundum við stjórnendur og aðra hagsmunaaðila, þar á meðal birgja, samkeppnisaðila, 
eftirlitsaðila og iðnaðarstofnanir. 
 
Þar sem teymið er með mikla reynslu af fjárfestingum hefur það djúpstæðan skilning á fyrirtækjum og 
mörkuðum og teymið telur að það sé í bestu stöðunni til að mynda álit á fyrirtækjunum í 
fjárfestingatækifærinu, þar á meðal ESG nálgun þeirra og efnislegum ESG málefnum. Til að styrkja eigin 
rannsóknir teymisins eru notaðar margvíslegar utanaðkomandi rannsóknarþjónustur, til dæmis frá: 
 
• Opinberum rannsóknum 
• iðnaðarrannsóknum 
• ESG rannsóknarveitendum, og 
• rannsóknarskýrslum miðlara. 
 
Svið hlutabréfa er skipt eftir atvinnugeirum til að hámarka sérþekkingu teymisins og greina bestu 

alþjóðlegu starfshætti.  Þar sem teymið hefur mikla reynslu og stöðugleika er hver atvinnugeiri með 
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fleiri en einn greinanda sem gefur traustan ramma. Meðlimir teymisins eru hvattir til að gefa álit á 

öllum hlutabréfum, ekki bara þeim sem þeir sjá um, og öll hlutabréfakaup eru rædd á opnum 

vettvangi. Endanleg ábyrgð á fjárfestingum liggur hjá Peter Meany, sem er leiðtogi teymisins. 

 
Ytri 
 
Innri áreiðanleikaúttekt teymisins fær stuðning frá ýmsum eftirlitsþáttum sem eru óháðir 
fjárfestingateyminu. 
 
Fyrst má nefna Investment Compliance teymið, sem er innan stærra Risk Management & Compliance 
teymisins. Það gerir óháðar athuganir til að tryggja reglufylgni við alla þætti í myndun eignasafns, hvort 
sem reglurnar eru opinberar reglugerðir, frá viðskiptavinum eða innanbúðartakmörkunum. 
Viðkomandi innanbúðartakmarkanir eru meðal annars bann við fjárfestingum í fyrirtækjum sem taka 
þátt í framleiðslu kjarnavopna og fyrirtækjum sem taka þátt í framleiðslu á tóbaki eða tóbakstengdum 
vörum, til dæmis rafrettum og veipum. Investment Compliance teymið ber ábyrgð á að fylgjast með 
sjóðum gagnvart takmörkunum og að senda áfram brot til stjórnenda eignasafnsins og stjórnanda 
Global Listed Infrastructure áætlunarinnar. 
 
Auk þess ber IPRA teymið (Investment Product Research & Assurance) ábyrgð á að fylgjast með 
eignasöfnun til að tryggja samræmi við yfirlýstar fjárfestingaraðferðir og -ferli. Það fer yfir og túlkar 
áhættu- og afkomuskýrslur frá árangursteymunum og ber ábyrgð á að gera streitupróf og fylgjast með 
lánshæfi sjóða, þar sem við á. IPRA teymið gerir óháð próf fyrir stjórnunarteymi sjóðsins og Global 
Head of Investment Management. Einnig birtir það skýrslur og umsagnir um afkomu og áhættu til 
Global Investment nefndarinnar og staðbundinna nefnda og stjórnarnefnda. 
 
Þátttökustefnur 
 
Stefna og grundvallarreglur First Sentier Investors um ábyrgar fjárfestingar og ráðmennsku lýsa 
stöðluðum vinnubrögðum fyrir öll fjárfestingateymi FSI.  Stefnan lýsir einnig nálgun FSI að umdeildum 
aðgerðum sem tengjast sjálfbærni. 
 
Það er mikilvægt að eiga virkar samræður við fyrirtækin eða aðilana sem fjárfest er í því það gefur 
okkur lykiltækifæri til að skilja rekstur þeirra og fylgjast með efnilegum rekstrarvandamálum, m.a. 
áætlun, dreifingu höfuðstóls og fjármálum ásamt nálgun þeirra að umhverfislegum, félagslegum og 
stjórnháttartengdum málum og gerir okkur kleift að hvetja þau til að bæta þessa starfshætti. 
 
Breidd, dýpt og tíðni þátttöku verður afar breytileg út frá fjölda þátta, þar á meðal þær áhættur og 
tækifæri sem fyrirtækið stendur fyrir, tækifæri og vilji fyrirtækisins til að taka þátt og stærð eða eðli 
fjárfestingarinnar.    
 
Hægt er að nálgast stefnuna á www.firstsentierinvestors.com  
 
Viðmiðunarvísitala 
 
Á ekki við  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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4. Ábyrgar skráðar fjármálaafurðir innviða 
 

Heiti LEI 

Þátttakandi (Þáttakendur) á fjármálamarkaði 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/a 

Fjármálafurð(ir) 

First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund 

549300E7HMFL0HQCAU90 

 
Samantekt 
 
Sjóðsstjórinn leitast við að skilja og finna sjálfbærniáhættur og tækifæri með því að nota eigið 
gæðaröðunarlíkan og sjálfbærnigreiningu til að velja eignir sem leggja sitt af mörkum til eða njóta góðs 
af sjálfbærri þróun, samkvæmt leiðbeiningum frá sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 
 
Yfirleitt eru að minnsta kosti þrjátíu og fimm prósent af eignum sjóðsins sjálfbærar fjárfestingar með 
umhverfislegan og/eða félagslegan þátt (nema sjóðurinn sé að vinna í að draga sig úr fjárfestingu).  
[Sumar sjálfbærar fjárfestingar geta verið í samræmi við ESB flokkun en það er ekki beint skilyrði 
sjóðsins fyrir val á eignum.]  Ósjálfbærar eignir verða í samræmi við umhverfislegt eða félagslegt 
sjálfbærnimarkmið SÞ.   
 
Árangur í átt að þeim umhverfislegu þáttum sem sjóðurinn styður er mældur með koltvísýringsstigi 
fyrirtækjanna sem fjárfest er í á fimm ára rúllandi tímabili (athugið að eignir sem nota kolaorku verða 
að vera minna en 20% af heildareignum hvers fyrirtækis sem fjárfest er í) og með því að athuga 
samræmi hverrar fjárfestingar við sjálfbærnimarkmið SÞ. 
 
Framfarir tengdar félagslegum þáttum sem sjóðurinn styrkir (nánar tiltekið vernd verkalýðsréttinda og 
öruggs starfsumhverfis) eru mældar út frá meginreglum hnattræns samkomulags SÞ um siðferði og 
ábyrgð í viðskiptum og leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 
 
Sjóðurinn skuldbindur sig til að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2050. Sjóðurinn hefur einnig sett sér 
millibilsmarkmið um að fyrir 2030 muni hann minnka vegið meðaltal koltvísýringsstigs (WACI) um -
50% fyrir neðan viðmiðunarvísitöluna ársins 2019.  
 
Markmið sjóðsstjórans er að hafa jákvæð áhrif á fyrirtækin sem fjárfest er í með virkri þátttöku og 
nýtingu á kosningarétti sínum. 
 
Sjóðsstjórinn fer yfir og tekur til greina helstu neikvæð áhrif á allar fjárfestingar. 
 
Ekkert sjálfbærnimarkmið í fjárfestingum 
 
Þessi fjármálaafurð styður við umhverfislega eða félagslega þætti en hefur sjálfbærar fjárfestingar ekki 
að markmiði. 
 
Þessi fjármálaafurð styður umhverfislega eða félagslega þætti. Þótt sjóðurinn hafi ekki sjálfbæra 
fjárfestingu að markmiði munu að minnsta kosti 35% af sjóðnum samanstanda af sjálfbærum 
fjárfestingum.  
 
Til að tryggja að sjóðurinn nái árangri í sjálfbærum fjárfestingum er leitast við að greina hvort 
hlutabréfinn sem sjóðurinn fjárfestir í gætu haft neikvæð áhrif frá sjálfbærnisjónarmiði. Þetta nær yfir 
meðal annars umhverfismál, félagsleg mál og starfsmannamál, virðingu fyrir mannréttindum, baráttu 
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gegn spillingu og mútum.  
 
Við skuldbindum okkur til að meta öll fyrirtæki sem sjóðurinn fjárfestir í til að athuga með viðkomandi 
neikvæð áhrif. Þar sem teymið er með mikla reynslu af fjárfestingum hefur það djúpstæðan skilning á 
fyrirtækjum og mörkuðum og teymið telur að það sé í bestu stöðunni til að mynda álit á nálgun 
fyrirtækja að sjálfbærni og á efnislegum sjálfbærnitengdum málum. 
  
Niðurstöður matsins endurspeglast í gæðaeinkunninni sem við gefum öllum fyrirtækjum sem við 
rannsökum og greinum og í sjálfbærnigreiningunni sem við gerum.  
 
Auk þess, ef neikvæð sjálfbærniáhrif greinast mun teymið hafa samband við viðkomandi fyrirtæki, í 
samræmi við skuldbindingarnar sem eru gerðar í stefnu og grundvallarreglum First Sentier Investors 
um ábyrgar fjárfestingar og ráðmennsku.  
 
Ef samskipti skila ekki árangri getur fjárfestingateymið íhugað að taka málið lengra með því að: 
  
• hafa samband við aðra fjárfesta;  
• skrifa til eða eiga fund með stjórnarformanni eða sjálfstæðum stjórnanda;  
• kjósa gegn stjórnendum sem teyminu finnst að hafi ekki fullnægjandi yfirsýn; eða  
• birta álit teymisins opinberlega.  
 
Ef fyrirtækið bregst ekki við á viðeigandi hátt mun teymið íhuga að draga sig úr fjárfestingunni. 
 
Fjárfestingateymið tryggir einnig að fyrirtækin sem fjárfest í fylgi meginreglunum tíu í hnattrænu 
samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum og leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 
Teymið gerir athuganir mánaðarlega til að greina hvort fyrirtæki í eignasafninu hafi brotið gegn 
þessum meginreglum eða leiðbeiningum. 
 
Umhverfislegir eða félagslegir þættir fjármálaafurðarinnar 

 
Umhverfislegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru: 
 

• varnir gegn loftslagsbreytingum (með því að minnka koltvísýringsstig, (mælt sem kolefnislosun 
á hver MWh), uppbygging nauðsynlegra orkuinnviða til að hægt sé að gera orkukerfi 
kolefnislaus og framleiðsla á hreinu og skilvirku eldsneyti frá endurnýjanlegum eða 
kolefnishlutlausum auðlindum); og 

• fylgni fyrirtækjanna sem fjárfest er í við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna, nánar 
tiltekið: 

 
o Markmið 6:  Hreint vatn og hreinlætisaðstaða 
o Markmið 7:  Sjálfbær orka 
o Markmið 9:  Nýsköpun og uppbygging  
o Markmið 11:   Sjálfbærar borgir og samfélög 
o Markmið 12:  Ábyrg neysla og framleiðsla 
o Markmið 13:  Aðgerðir í loftslagsmálum 

  
Félagslegu þættirnir sem sjóðurinn styður eru vernd verkalýðsréttinda og öruggs starfsumhverfis fyrir 
alla verkamenn.  
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Fjárfestingaáætlun 

 

Fjárfestingastjórinn einbeitir sér að því að meta hvert fyrirtæki sem tekið er til greina fyrir fjárfestingu, 

þar á meðal hvernig hvert fyrirtæki forgangsraðar mögulegum áhrifum af loftslagsbreytingum. 

 

Umhverfislegu þættirnir sem áhersla er lögð á eru fylgni fyrirtækja við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu 

þjóðanna hvað varðar innviði (hreint vatn og hreinlætisaðstaða, sjálfbær orka, nýsköpun og 

uppbygging og sjálfbærar borgir og samfélög, ábyrg neysla og framleiðsla og aðgerðir í 

loftslagsmálum). 

 

Fjárfestingastjórinn mun hafa forvirkt samband við fyrirtæki þegar fjárfestingastjórinn telur að 

fyrirtækið sem fjárfest er í nái ekki fullnægjandi árangri í umhverfislegu og félagslegu þáttunum sem 

sjóðurinn styður. 

 

Öll fjárfestingateymi hjá FSI meta stjórnunarhætti fyrirtækja í samræmi við viðkomandi reglur og 

leiðbeiningar. Sem dæmi má nefna: 

 

• Stjórnarnefndsmat – hafa ætti gagnsætt ferli við tilnefningu nýrra meðlima í stjórnarnefnd. 
Fjárfestingateymi FSI tekur til greina bestu starfshætti hjá fyrirtækjunum sem fjárfest er í til 
að telja með getu til að sýna fram á fjölbreytni kynja, aldurs, uppruna, kynhneigðar og 
hugarfars innan fyrirtækisins og í stjórnarnefndinni.  

• Eignarhald og réttindi hluthafa - fjárfestingateymi FSI munu almennt ekki styðja tillögur sem 
leggja til eftirfarandi: breytingar á skipulagi fyrirtækisins sem skerða réttindi hluthafa; eða 
breytingar á skipulagi höfuðstóls sem gæti veikt kosningarétt og/eða efnahagslegan rétt 
hluthafa. 

• Greiðslur – fjárfestingateymi FSI ætlast til að greiðslufyrirkomulag sé einfalt, með 
langtímastefnu, í samræmi við virði/hagnað hluthafa, til að hvetja til ábyrgðar í ákvörðunum 
um áhættur og til að styðja við breiðari skilning á „árangri“. 

 

Hlutfall fjárfestinga 

 

Sjóðurinn mun leitast við að fjárfesta aðallega (að minnsta kosti 70% af hreinu eignavirði) í dreifðu 

eignasafni hlutabréfa eða hlutabréfatengdra verðbréfa frá fyrirtækjum sem hafa töluverðar eignir í, 

eða fá töluverðar tekjur frá innviðageiranum. Þessi hlutabréf eru skráð og viðskipti stunduð með á 

stýrðum mörkuðum. Innviðageirinn er meðal annars, en takmarkast ekki við, orkuveitur (gas, vatn og 

rafmagn), vegir og lestarteinar, farsímaloftnet og gervihnettir, flugvallarþjónusta, hafnir og 

hafnarþjónusta og orkugeymsla og -flutningar. 
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#1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti felur í sér fjárfestingar í fjármálaafurðinni sem eru 

notaðar til að ná þeim umhverfislegu eða félagslegu þáttum sem fjármálaafurðin styður.  

#2 Annað felur í sér þær eftirstandandi fjárfestingar fjármálaafurðarinnar sem eru hvorki samstilltar 

við umhverfislega né félagslega þætti og flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar.  

  

Flokkurinn #1 Í samræmi við umhverfislega/félagslega þætti nær yfir: 

 

• Undirflokkurinn #1A Sjálfbær nær yfir sjálfbærar fjárfestingar með umhverfisleg eða félagsleg 
markmið  

• Undirflokkurinn #1B Aðrir umhverfislegir/félagslegir þættir ná yfir fjárfestingar sem eru í 
samræmi við umhverfislega eða félagslega þætti en flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar. 

 

Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum þáttum 

 

Sjóðurinn styður eftirfarandi umhverfislega þætti:  

 

Varnir gegn loftslagsbreytingum, nánar tiltekið minnkun kolefnislosunar og innleiðing á 

endurnýjanlegri og hreinni orkutækni. 

 

Sjálfbærnivísarnir sem eru notaðir til að meta hvort þessir umhverfislegu þættir séu uppfylltir eru 

minna koltvísýringsstig hjá orkuveitueignum eignasafnsins (sem bera ábyrgð á miklum meirihluta 

losunar í eignasafninu), mælt með kolefnislosun á hverja MWh af framleiddu rafmagni. 

 

Fylgst er með þessum sjálfbærnivísi með því að nota eigin gagnagrunn sem fylgist með 

koltvísýringsstigi orkuveita og skoðar hvort þetta mæligildi fari lækkandi yfir rúllandi fimm ára tímabil. 

Gagnagrunnurinn fylgist einnig með margvíslegri annarri tölfræði sem tengist loftslagi, svo sem hreinni 

kolefnislosun og kolefnisspori.  

 

Fjárfestingateymið setur einnig 20% takmörk á útsetningu fyrir kolaframleiðslu fyrir eignir sjóðsins 

(mælt með eignahlutfalli fyrirtækis sem samanstendur af eignum sem nota kolaorku).  

 

Fylgni fyrirtækjanna sem fjárfest er í við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna, nánar tiltekið: 

Fjárfestingar

#1 Í samræmi 
við 

umhverfislega/félagsl
ega þætti

90%

#1A sjálfbær

[35%] 

Í samræmi við flokkun

[10%]

Annað umhverfistengt

[12,5%]

Félagslegt

[12,5%]

#1B aðrir 
umhverfislegir/félagsleg

ir þættir

[65%]
#2 annað

10%
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• Markmið 6:  Hreint vatn og hreinlætisaðstaða 
• Markmið 7:  Sjálfbær orka 
• Markmið 9:  Nýsköpun og uppbygging 
• Markmið 11:  Sjálfbærar borgir og samfélög  
• Markmið 12:  Ábyrg neysla og framleiðsla 
• Markmið 13:  Aðgerðir í loftslagsmálum 

 

Flokkun sjálfbærnimarkmiðanna er notuð til að ákvarða hversu mikið af fjárfestingarútgjöldum hvers 

fyrirtækis sem fjárfestingateymið greinir hjálpar við að ná sjálfbærnimarkmiðunum sem eru tilgreind 

hér fyrir ofan.   

 

Framlög sumra fyrirtækja til þessara markmiða eru ekki mælanleg í gegnum fjárfestingarútgjöld. Í þeim 

tilfellum greinir teymið meira viðeigandi gögn fyrir geirann eða tekur til greina samræmi við flokkun 

ESB. 

 

Sjóðurinn styður eftirfarandi félagslega þætti:  

 

 Vernd verkalýðsréttinda og öruggs starfsumhverfis fyrir alla verkamenn. 

 Sjálfbærnivísarnir sem eru notaðir til að meta hvort þessir félagslegu þættir séu uppfylltir eru 
fylgni við meginreglurnar tíu í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum 
og við leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 

 Fylgst er með þessum sjálfbærnivísi með því að athuga mánaðarlega hvort einhver 
hlutabréfanna sem teymið greinir og rannsakar teljist brjóta gegn hnattrænu samkomulagi SÞ 
um siðferði og ábyrgð í viðskiptum eða leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. Til að 
ákvarða þetta notar teymið greiningu frá Sustainalytics, sem er óháð, utanaðkomandi 
gagnalind. 

 

Aðferðir 

 
Minnkandi koltvísýringsstig 
Koltvísýringsstig eignasafnsins er mælt á margs konar hátt. Fyrst er allt eignasafnið greint með aðferð 
sem er í samræmi við regluramma Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), byggt 
á gögnum frá MSCI ESG. Með þessari nálgun er koltvísýringsstig hverrar eignar fyrir sig reiknað út með 
því að nota eftirfarandi formúlu: 
 

 Svið 1+2 losun / $M sala 
 
Hægt er að nota þessa nálgun til að gera samanburð á móti viðmiði eða á milli eignasafna, sem og fyrir 

sundurliðun og greiningu eignasafns. Fjárfestingateymið hefur áhyggjur af því að nota sölu sem 

nefnarann í þessari formúlu vegna þess að þættir á borð við gjaldmiðla eða verð á hrávörum geta haft 

mikil áhrif á sölu án þess að hafa áhrif á losun. Hins vegar hefur TCFD mælt með þessari aðferð og 

teymin styðja við bætta samanburðahæfni á milli skýrslna frá fjárfestum. 

 
Auk þess heldur fjárfestingateymið eigin gagnagrunn sem fylgist með margvíslegum ESG-mæligildum. 
Þessi mæligildi innifela margvíslega tölfræði sem tengist loftslagi, þar á meðal algilda kolefnislosun, 
kolefnisspor og koltvísýringsstig (mælt á sviði hlutabréfa, eignasafns og fjárfestingaaðferðar). 
 
Orkuveitur eru um það bil helmingur eignasafnsins eftir þyngd og bera ábyrgð á miklum hluta 
kolefnislosunar sem tengist eignasafninu. Þessi gagnagrunnur notar eftirfarandi formúlu til að reikna 
út koltvísýringsstig fyrir orkuveitueignir eignasafnsins: 
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 Svið 1+2 losun / MWh rafmagns sem er framleitt 
 
Þessi gagnagrunnur sýnir koltvísýringsstig fyrir orkuveitur eignasafnsins á hverju ári síðustu fimm ár og 
fylgist með hvort þetta mæligildi fari lækkandi á rúllandi fimm ára tímabilum. 
 
Auk þess fylgist fjárfestingateymið með því hvort fyrirtæki noti Science Based Targets framtakið (vel 
skilgreind leið fyrir fyrirtæki að minnka losun gróðurhúsalofttegunda); hvort fyrirtæki teljist vera 
leiðandi eða á eftir hvað varðar MSCI ESG markmið og hvort hvert fyrirtæki hafi skuldbundið sig til 
kolefnishlutleysis. 
 
20% takmark á útsetningu fyrir kolum  
Fylgst er með sjálfbærnivísinum um 20% takmörk á útsetningu fyrir kolum í gegnum greiningu og 
rannsóknir sem fjárfestingateymið gerir, og í gegnum fjármálalíkönin sem teymið býr til og viðheldur 
fyrir hvert fyrirtæki í umsjón þess.  
 
Fylgni fyrirtækjanna sem fjárfest er í við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna, nánar tiltekið: 
 

• Markmið 6:  Hreint vatn og hreinlætisaðstaða 
• Markmið 7:  Sjálfbær orka 
• Markmið 9:  Nýsköpun og uppbygging 
• Markmið 11:  Sjálfbærar borgir og samfélög  
• Markmið 12:  Ábyrg neysla og framleiðsla 
• Markmið 13:  Aðgerðir í loftslagsmálum 

 
Fylgni fyrirtækja við sjálfbærnimarkmiðin hér fyrir ofan byggja á mati á hversu mikið af 
fjárfestingarútgjöldum hvers fyrirtækis rennur í aðgerðir sem styðja þessi markmið.   
 
Greinendur og stjórnendur eignasafna í fjárfestingateyminu greina þetta með því að nota flokkun 
sjálfbærnimarkmiða til að greina hvert fyrirtæki í umsjón þeirra.  
 
Framlög sumra fyrirtækja til þessara markmiða eru ekki mælanleg í gegnum fjárfestingarútgjöld. Í þeim 
tilfellum greinir teymið meira viðeigandi gögn fyrir geirann eða tekur til greina samræmi við flokkun 
ESB.  
 
Fylgni við meginreglurnar tíu í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum og við 
leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki 
 
Í hverjum mánuði gerir teymið skýrslu fyrir hvert hlutabréf á áherslulista teymisins til að ákvarða hvort 
einhver af eignum eignasafnsins hafi brotið gegn hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í 
viðskiptum eða leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. 
 
Skýrslurnar sem eru keyrðar byggja á Global Standards Screening (GSS) rannsókn frá Sustainalytics, 
sem er óháð utanaðkomandi ESG gagnalind. GSS rannsókn greinir alvarleg, kerfisbundin og skipulögð 
brot á alþjóðlegum venjum eins og lýst er í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í 
viðskiptum. 
 
Matsgerðir eru styrktar með tilvísunum í leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtækis og leiðbeinandi 
meginreglur Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og mannréttindi ásamt undirliggjandi sáttmálum 
þeirra. GSS fyrirtækismat nær yfir nokkra þætti, meðal annars: 
 

• Alvarleika áhrifa á hluthafa og/eða umhverfið - stærð, umfang og óbætanleiki 
• Ábyrgð fyrirtækis - ábyrgðarskylda, undantekningar og kerfisbundið eðli 
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• Stjórnun fyrirtækis - viðbrögð, stjórnunarkerfi og innleiðing 
 
Fjárfestingateymið metur og fer yfir brot og fylgir þeim eftir með samskiptum við stjórn fyrirtækisins. 
Þrálát eða kerfisbundin brot geta leitt til þess að sjóðurinn dregur sig úr fjárfestingu. 
 

Gagnalindir og vinnsla 

 

Gagnalindirnar sem eru notaðar til að fylgjast með umhverfislegum og félagslegum þáttum sjóðsins 

eru bæði frá utanaðkomandi rannsóknaraðilum og í gegnum beint samband við fyrirtækin sem fjárfest 

er í.  Utanaðkomandi gagnalindir eru meðal annars, en takmarkast ekki við: Sustainalytics, ISS, Reprisk 

og MSCI.  Þessar gagnaþjónustur eru notaðar til að styðja við og vera viðbót við gögnin sem er aflað 

beint frá fyrirtækjunum sem sjóðurinn fjárfestir í. 

 

ESG Impacts-nefnd FSI, sem er stýrt af ábyrgu fjárfestingateymi FSI, leggur mat á gagnaþjónustur með 

tilliti til umfangs, nákvæmni og stundvísi, áður en ákvörðun er tekin um kaup. Eftir kaupin tilkynna 

fjárfestingastjórar aftur til gagnalinda þegar þeir telja að upplýsingar séu ónákvæmar.  

 

Gögnin eru unnin af ábyrga fjárfestingateyminu og birt til fjárfestingateyma og Global Investment-

nefndarinnar. 

 

Fjárfestingastjórinn mun nota upplýsingar fengnar beint frá fyrirtækjunum sem fjárfest er í ef eitthvað 

vantar í gögnin frá gagnalindum.  

 

Takmarkanir á aðferðum og gögnum 

 

Takmarkanir á gögnum frá utanaðkomandi aðilum munu stafa af umfangi þeirra og aðferðum og frá 

takmörkuðum birtingum frá útgáfufyrirtækjum.  Ef gögn eru ekki fyrir hendi geta utanaðkomandi 

aðilar notað áætlunarlíkön eða staðgengilsvísa. Aðferðir sem gagnalindir nota geta verið huglægar að 

einhverju leyti. Gögnum er safnað á áframhaldandi grundvelli en í þessu síbreytilega umhverfi geta 

gögn orðið úrelt á stuttum tíma. 

 

Fylgni við félagslegu og umhverfislegu þættina treystir ekki eingöngu á utanaðkomandi gögn með tilliti 

til takmarkana og þau eru styrkt með því að hafa beint samband við fyrirtækin sem fjárfest er í ef 

eitthvað vantar í gögnin.  

 

Áreiðanleikaúttekt 

 

Innri 

Greinendur teymisins og stjórnendur eignasafnsins gera ítarlega áreiðanleikaúttekt á undirliggjandi 

eignum fjármálaafurðarinnar. Við gerum ítarlegar rannsóknir á margvíslegum þáttum, meðal annars: 

 

• skýrslur og fjármálaskjöl fyrirtækisins 
• fundir við stjórnendur fyrirtækisins og matsferðir 
• fundir við samkeppnisaðila, birgja, viðskiptavini, eftirlitsaðila, opinbera fulltrúa eða 

iðnaðarstofnanir 
• ítarleg fjármálalíkön búin til fyrir hvert fyrirtæki, og 
• samanburður á helstu fjármálavísum hvers fyrirtækis við samkeppnisaðila. 
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Fjárfestingateymið telur að mikilvægustu heimildirnar fyrir rannsóknir fáist frá fyrirtækjunum sjálfum, 

með reglulegum fundum við stjórnendur og aðra hagsmunaaðila, þar á meðal birgja, samkeppnisaðila, 

eftirlitsaðila og iðnaðarstofnanir. 

 

Þar sem teymið er með mikla reynslu af fjárfestingum hefur það djúpstæðan skilning á fyrirtækjum og 

mörkuðum og teymið telur að það sé í bestu stöðunni til að mynda álit á fyrirtækjunum í 

fjárfestingatækifærinu, þar á meðal ESG nálgun þeirra og efnislegum ESG málefnum. Til að styrkja eigin 

rannsóknir teymisins eru notaðar margvíslegar utanaðkomandi rannsóknarþjónustur, til dæmis frá: 

 

• Opinberum rannsóknum 
• iðnaðarrannsóknum 
• ESG rannsóknarveitendum, og 
• rannsóknarskýrslum miðlara. 

 

Svið hlutabréfa er skipt eftir atvinnugeirum til að hámarka sérþekkingu teymisins og greina bestu 

alþjóðlegu starfshætti.  Þar sem teymið hefur mikla reynslu og stöðugleika er hver atvinnugeiri með 

fleiri en einn greinanda sem gefur traustan ramma. Meðlimir teymisins eru hvattir til að gefa álit á 

öllum hlutabréfum, ekki bara þeim sem þeir sjá um, og öll hlutabréfakaup eru rædd á opnum 

vettvangi.  Endanleg ábyrgð á fjárfestingum liggur hjá Peter Meany, sem er leiðtogi teymisins. 

 

Ytri 

Innri áreiðanleikaúttekt teymisins fær stuðning frá ýmsum eftirlitsþáttum sem eru óháðir 

fjárfestingateyminu. 

 

Fyrst má nefna Investment Compliance teymið, sem er innan stærra Risk Management & Compliance 

teymisins. Það gerir óháðar athuganir til að tryggja reglufylgni við alla þætti í myndun eignasafns, hvort 

sem reglurnar eru opinberar reglugerðir, frá viðskiptavinum eða innanbúðartakmörkunum. 

Viðkomandi innanbúðartakmarkanir eru meðal annars bann við fjárfestingum í fyrirtækjum sem taka 

þátt í framleiðslu kjarnavopna og fyrirtækjum sem taka þátt í framleiðslu á tóbaki eða tóbakstengdum 

vörum, til dæmis rafrettum og veipum. Investment Compliance teymið ber ábyrgð á að fylgjast með 

sjóðum gagnvart takmörkunum og að senda áfram brot til stjórnenda eignasafnsins og stjórnanda 

Global Listed Infrastructure áætlunarinnar. 

 

Auk þess ber IPRA teymið (Investment Product Research & Assurance) ábyrgð á að fylgjast með 

eignasöfnun til að tryggja samræmi við yfirlýstar fjárfestingaraðferðir og -ferli. Það fer yfir og túlkar 

áhættu- og afkomuskýrslur frá árangursteymunum og ber ábyrgð á að gera streitupróf og fylgjast með 

lánshæfi sjóða, þar sem við á. IPRA teymið gerir óháð próf fyrir stjórnunarteymi sjóðsins og Global 

Head of Investment Management. Einnig birtir það skýrslur og umsagnir um afkomu og áhættu til 

Global Investment nefndarinnar og staðbundinna nefnda og stjórnarnefnda. 

 

Þátttökustefnur 

 

Stefna og grundvallarreglur First Sentier Investors um ábyrgar fjárfestingar og ráðmennsku lýsa 

stöðluðum vinnubrögðum fyrir öll fjárfestingateymi FSI.  Stefnan lýsir einnig nálgun FSI að umdeildum 

aðgerðum sem tengjast sjálfbærni. 

 

Það er mikilvægt að eiga virkar samræður við fyrirtækin eða aðilana sem fjárfest er í því það gefur 

okkur lykiltækifæri til að skilja rekstur þeirra og fylgjast með efnilegum rekstrarvandamálum, m.a. 
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áætlun, dreifingu höfuðstóls og fjármálum ásamt nálgun þeirra að umhverfislegum, félagslegum og 

stjórnháttartengdum málum og gerir okkur kleift að hvetja þau til að bæta þessa starfshætti. 

 

Breidd, dýpt og tíðni þátttöku verður afar breytileg út frá fjölda þátta, þar á meðal þær áhættur og 

tækifæri sem fyrirtækið stendur fyrir, tækifæri og vilji fyrirtækisins til að taka þátt og stærð eða eðli 

fjárfestingarinnar.    

 

Hægt er að nálgast stefnuna á www.firstsentierinvestors.com  

 

Viðmiðunarvísitala 

 

Á ekki við  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com


28 
 

Áætlun 2: upplýsingar um afurðir skv. 9 grein samkvæmt 

ákvæðum 10. gr. SFDR 
 
 
5. Stewart Investors - fjármálaafurðir 
 

Heiti LEI 

Þátttakandi (Þáttakendur) á fjármálamarkaði 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/a 

First Sentier Investors International IM Limited3 549300CCC4Z8M05T6N95 

Fjármálafurð(ir) 

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 

 
Samantekt 
 
Stewart Investors (fjárfestingastjóri) 9. gr. sjóðir og tengdar fjárfestingaáætlanir leitast við að ná 
langtíma vexti höfuðstóls og mynda um leið jákvæð og/eða umhverfisleg sjálfbær áhrif.  
Fjárfestingateymi Stewart Investors notar neðansækið fjárfestingaferli og fjárfestir í fyrirtækjum sem 
leggja sitt af mörkum til sjálfbærrar þróunar og njóta góðs af henni. Þetta skjal lýsir nálgun 
fjárfestingastjórans til að uppfylla markmið sjóðsins um sjálfbæra fjárfestingu í gegnum strangar 
neðansæknar rannsóknir, samskipti við fyrirtæki, fylgni við stöðuyfirlýsingu um skaðlegar eða umdeilar 
vörur og þjónustu, útilokunarreglur hópsins og óháða rannsakendur. Skjalið veitir einnig upplýsingar 
um hvernig fylgst er með sjálfbærnimarkmiðum og -niðurstöðum sjóðsins og þau greind bæði innan 
sjóðsins og með ytri rammaverkum. Einnig lýsir það hvernig fjárfestingastjórinn skuldbindur sig til að 
gefa fullt gagnsæi um fyrirtækin sem fjárfest er í og framlög þessara fyrirtækja til sjálfbærrar þróunar. 
 
Enginn þýðingarmikill skaði fyrir markmiðið um sjálfbærar fjárfestingar  
 
Sjóðirnir fjárfesta eingöngu í fyrirtækjum sem eru sjálfbærar fjárfestingar og leggja sitt af mörkum til 
félagslegs og/eða umhverfislegs markmiðs.   
 

                                                           
3 Heyrir ekki undir SFDR; birt fyrir gagnsæi 
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Neðansækið fjárfestingaferli myndar eignasöfn með fyrirtækjum án efnislegrar útsetningar fyrir 
skaðlegum vörum, þjónustu eða ferlum. Könnunarverkfæri fjárfestingastjórans gefur fullt gagnsæi 
hvað varðar fyrirtækin sem fjárfest er í. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 
 
Verkfærið gefur sanngjarnt yfirlit yfir fyrirtækin sem fjárfest er í og sýnir þau jákvæðu framlög sem þau 
gera í átt að sjálfbærri þróun, en einnig áhættur og svæði sem þarf að bæta í framtíðinni. 
 
Allar skaðlegar rekstraraðgerðir eru skilgreindar og birtar opinberlega og þurfa að gangast undir 
efnislegt mat hjá fjárfestingastjóranum. Hægt er að nálgast stöðu fjárfestingastjórans gagnvart 
skaðlegum og umdeildum vörum og þjónustu á vefsetri Stewart Investors. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-
products-and-services.html 
 
Ef fjárfest er í fyrirtæki sem er efnislega útsett fyrir skaðlegum vörum og þjónustu verður það tekið 
fram á vefsetri Stewart Investors og ástæðurnar fyrir undantekningunni og fjárfestingunni verða 
útskýrðar. Undantekningar geta komið fyrir ef fyrirtæki er að hætta með viðskipti (í því tilfelli verður 
haft samband við fyrirtækið og það hvatt til að hætta viðkomandi viðskiptum), eða ef fyrirtækið er 
eingöngu útsett með óbeinum hætti fyrir hættulegum iðnaði eða aðgerðum, til dæmis fyrirtæki sem 
býr til öryggisvörur fyrir margvíslegar atvinnugreinar og getur því haft viðskiptavini innan 
jarðefnaeldsneytis- eða vopnaiðnaðar. 
 
Útsetning hvers sjóðs fyrir slíkum viðskiptum er undir stöðugu eftirliti í gegnum reglufylgnikerfi bæði 
fyrir og eftir hlutabréfaviðskiptin. 
 
Helstu neikvæðu áhrifin á sjálfbærniþætti, hvað varðar fyrirtækin sem hver sjóður fjárfestir í, eru tekin 
til greina með neðansæknum rannsóknum fjárfestingastjórans, samskiptum við fyrirtækin, fylgni við 
yfirlýsta stöðu þeirra gagnvart skaðlegum og umdeildum vörum og þjónustu, útilokunarreglum 
hópsins og utanaðkomandi rannsakendum. 
 
Fjárfestingastjórinn hittir og ræðir við fyrirtækin á áframhaldandi grundvelli og leggur stöðugt mat á 
sjálfbærnimarkmið þeirra og gæði. Ef fjárfestingastjórinn greinir breytingar á gæðum fyrirtækis eða 
stöðu sjálfbærni í gegnum fundi, eftirlit eða yfirferð yfir ársskýrslur, mun fjárfestingastjórinn 
endurmeta fjárfestinguna. 
 
Eignasöfn sjóðsins eru metin á áframhaldandi grundvelli af utanaðkomandi þjónustuaðilum, þar á 
meðal hvað varðar umdeild mál, vöruþátttöku, kolefnisspor og önnur áhrifamæligildi og brot gegn 
félagslegum venjum. 
 
Helstu neikvæðu sjálfbærnivísarnir eru felldir inn í greiningu fjárfestingastjórans á fyrirtækjum, 
samræður innan teymisins og samskiptaáætlun.  
 
  

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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Há eðli vandamálsins og viðbrögðum fyrirtækisins geta aðgerðir fjárfestingar meðal annars verið: 
 

• yfirferð yfir rannsóknir og fjárfestingu í fyrirtækinu og skrá viðbrögðin þegar hann telur þau 
fullnægjandi,  

• samskipti við fyrirtækið ef hann þarf frekari upplýsingar eða vill hvetja til bættra aðgerða og 
fullnægjandi lausnar á vandamálunum, 

• að draga sjóðinn úr fjárfestingu í fyrirtækinu ef samskipti hafa ekki skilað árangri eða þegar 
hluti af hegðunarmynstrinu veldur áhyggjum hvað varðar gæði og heilindi í stjórnun 
fyrirtækisins.  

 
Sjálfbærar fjárfestingar sjóðsins fylgja leiðbeiningum OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki og meginreglum 
SÞ um viðskipti og mannréttindi, þar á meðal þeim meginreglum og réttindum sem er lýst í 
meginreglunum átta í yfirlýsingu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarviðmið og réttindi 
við vinnu og í alþjóðaréttarskránni. 
 
Fjárfestingastjórinn hefur stöðugt eftirlit með fyrirtækjunum sem sjóðurinn á hlutabréf í, til að skilja 
allar breytingar á stefnum þeirra. Hvert eignasafn sjóðsins er metið af utanaðkomandi þjónustuaðila 
til að staðfesta fylgni við leiðbeiningar OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki og leiðbeinandi meginreglur SÞ 
um viðskipti og mannréttindi, almennar reglur SÞ og útsetningu fyrir mjög áhættusömum 
atvinnugreinum. Fjárfestingastjórinn fær einnig reglulegar uppfærslur frá þjónustu sem fylgist með 
umdeildum málum. Ef slík þjónusta tilkynnir um vandamál mun fjárfestingastjórinn fara yfir 
tilkynninguna og telja með sem hluta af fjárfestingagreiningunni og háð upplýsingunum getur hann 
haft samband við viðkomandi fyrirtæki og ef þess þarf mun hann draga sig úr fjárfestingunni til að 
tryggja að eignasafnið mæti áfram grundvallarreglunum sem eru hornsteinn fjárfestingastefnunnar. 
 
Sjálfbært fjárfestingamarkmið fjármálaafurðarinnar 
 
Sjóðurinn leitast við að ná langtíma vexti höfuðstóls með því að fjárfesta í fyrirtækjum sem leggja sitt 
af mörgum og njóta góðs af sjálfbærri þróun og því að ná jákvæðum félagslegum og umhverfislegum 
sjálfbærum niðurstöðum. 
 
Jákvæðar félagslegar sjálfbærniniðurstöður eru meðal annars bætt heilsa og vellíðan, aðgangur að 
tekjumyndandi og frumkvöðlatækifærum, sanngjörn atvinna og öryggi á vinnustað, aðgangur að 
menntun og námstækifærum, samskipti og aðgangur að upplýsingur, þátttaka í fjármálum, sjálfbærar 
samgöngur og flutningar, betri aðgangur að húsnæði, vatni, hreinlætisaðstöðu og rafmagni og jafnræði 
í samfélaginu og minna ójafnræði. 
 
Jákvæðar umhverfislegar sjálfbærniniðurstöður eru varfærnari, skilvirkari og afkastameiri nýting 
náttúruauðlynda, minni sóun og betri vatnsmeðhöndlun, aukin innleiðing á hringrás í efnahagnum, 
nýting á endurnýjanlegri og hreinni orkutækni, minni losun gróðurhúsalofttegunda, minni vatns-, loft- 
og önnur umhverfismengun, hægari jarðeyðing, breyting á nýtingu lands og minni skógaeyðing og 
bættur líffræðilegur fjölbreytileiki og aðgerðir og tækni sem hjálpa við varnir og þol gegn 
loftslagsbreytingum.  
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Fjárfestingaáætlun 

 

Sjóðirnir fjárfesta eingöngu í fyrirtækjum sem eru sjálfbærar fjárfestingar og leggja sitt af mörkum til 

félagslegs og/eða umhverfislegs markmiðs.  

 

Gæðastimpill fjárfestingaáætlunarinnar er sérstök áhersla á fyrirtæki sem leggja sitt af mörkum til og 

njóta góðs af sjálfbærri þróun, ítarlegri neðansækinni nálgun að vali og áframhaldandi greiningu 

fjárfestinga, áherslu á gæði og sjálfbærniþætti hvers fyrirtækis, áherslu á ráðmennsku fyrirtækja og 

traustrar stjórnunar, löngu fjárfestingatímabili og skuldbindingu til samstarfs til að takast á við 

áhyggjur og vandamál sem tengjast sjálfbærni  

 

Bindiferlið fyrir val og gerð sjálfbærra fjárfestinga stefnir að sjálfbæra fjárfestingamarkmiðinu með 

eftirfarandi leiðum: 

 

• Tillögur að hugmyndum leggja eingöngu áherslu á fyrirtæki með vörur og þjónustu sem hjálpa 
við að leysa erfið vandamál, uppfylla nauðsynlegar þarfir og leggja sitt af mörkum til 
sjálfbærari framtíðar. 

• Rannsóknir á fyrirtækjum eru neðansæknar og nota allar fáanlegar eigindlegar upplýsingar og 
megindleg gögn til að meta og leggja dóm á gæðaeiginleika, stöðu gagnvart sjálfbærni og í 
hvaða samhengi hvert fyrirtæki starfar. 

• Uppbygging eignasafns fylgir neðansæknu ferli og er gert án tilvísunar til sjálfbærniviðmiðs 
eða annarrar viðmiðunarvísitölu. 

• Áframhaldandi eftirlit leggur áherslu á þróun fyrirtækisins, þar á meðal breytingar á gæða- og 
sjálfbærnieiginleikum, viðskipta- og samkeppniumhverfi, eftirlitsumhverfi, efnahagslegt 
stjórnmálasamhengi sem fyrirtækið starfar í og breytingar á virðismati. 

• Samstarf við fyrirtæki miðar að því að hvetja stjórnendateymi fyrirtækja til að bregðast við 
sjálfbærnivandamálum og öðrum áhættum og tækifærum í fjárfestingum. 

  

Fjárfestingastjórinn sér um að greina stjórnarhætti fyrirtækisins, bæði innan stjórnarnefndarinnar og 

við framkvæmdir, sem nauðsynlegur hluti af fjárfestingastefnunni og -ferlinu – allt frá myndun 

hugmynda og rannsóknum til stöðumats og samstarfs. Greiningin einblínir á hvort menning, 

eignarhald og hvatar fyrirtækis koma saman til að búa til stjórnunarnálgun með jafnvægi á milli 

hagsmuna allra hluthafa – starfsfólks, umhverfisins, birgja, nærsamfélaga, viðskiptavina og hluthafa. 

 

Mikilvæg áherslusvæði eru sjálfstæði og fjölbreytni stjórnarmeðlima, skipulagning þóknana, 

starfsmannavelta, ending stjórnenda, skilmálar birgja, til dæmis greiðslufrestur í dögum, reglur og 

aðferðir við dreifingu höfuðstóls, skattareglur og aðgerðir og hvort fyrirtæki hegða sér þannig að 

viðeigandi sé fyrir þau að fá heimild frá samfélaginu til að starfa áfram. 

 

Auk innanhússrannsókna eiga sér stað samtöl og fundir við eigendur fyrirtækja, leiðtoga og sjálfstæða 

yfirmenn, til að byggja upp traust á stjórnunarháttum fyrirtækjanna sem fjárfest er í. Sérhönnuð og 

óháð rannsókn er notuð fyrir málefni sem varða sjálfbærni – allt frá hættulegum efnum í 

málningarframleiðslu til umdeildra málma í aðfangakeðjum raftækja – til að skilja hvernig fyrirtæki 

axla félagslega og umhverfislega ábyrgð sína. 

 

Greining frá utanaðkomandi gagnalindum er notuð til að meta og fylgjast með hvort fyrirtæki sem 

fjárfest er í fylgi stöðlum í kringum bestu stjórnhætti, alþjóðlegar venjur og umdeild mál og til að 

athuga hvort fyrirtæki uppfylli væntingar hvað varðar stjórnhætti. 
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Öll fjárfestingateymi hjá First Sentier Investors (FSI) meta auk þess stjórnunarhætti fyrirtækja í 

samræmi við viðkomandi reglur og leiðbeiningar. Sem dæmi má nefna: 

 

• Stjórnarnefndsmat – hafa ætti gagnsætt ferli við tilnefningu nýrra meðlima í stjórnarnefnd. 
FSI ætlast til að fyrirtæki geti sýnt fram á fjölbreytileika í kynjum, aldri, uppruna, kynhneigð og 
hugarfari yfir fyrirtækið í heild og í stjórnarnefnd.  

• Eignarhald og réttindi hluthafa - FSI mun almennt ekki styðja tillögur sem leggja til eftirfarandi: 
breytingar á skipulagi fyrirtækisins sem skerða réttindi hluthafa; eða breytingar á skipulagi 
höfuðstóls sem gæti veikt kosningarétt og/eða efnahagslegan rétt hluthafa. 

 

Greiðslur - FSI ætlast til að greiðslufyrirkomulag sé einfalt, með langtímastefnu, í samræmi við 

virði/hagnað hluthafa, til að hvetja til ábyrgðar í ákvörðunum um áhættur og til að styðja við breiðari 

skilning á „árangri“ 

 

Hlutfall fjárfestinga 

 

Sjóðurinn fjárfestir aðallega (að minnsta kosti 70% af hreinu eignavirði) í fjölbreyttu eignasafni 

hlutabréfa eða hlutabréfatengdra verðbréfa í fyrirtækjum sem stunda aðallega starfsemi sína á 

fjárfestingasvæðinu sem er tilgreint í sjóðslýsingunni og eru á skrá og viðskipti stunduð með á stýrðum 

mörkuðum. 

 

Sjóðirnir fjárfesta aðallega (að minnsta kosti 90% af hreinu eignavirði) í fyrirtækjum sem leggja sitt af 

mörkum til og njóta góðs af sjálfbærri þróun. Sjálfbær þróun byggist á eigin hugmyndafræði 

fjárfestingastjórans. 

 
# 1 Sjálfbær nær yfir sjálfbærar fjárfestingar með umhverfisleg eða félagsleg markmið.  Þær geta verið 

í samræmi við flokkun en það er ekki nauðsynlegt. 

 

#2 Ekki sjálfbær nær yfir fjárfestingar sem flokkast ekki sem sjálfbærar fjárfestingar.  Þetta eru yfirleitt 

peningagerningar eða ígildi peningagerninga sem átt er í fyrir fjárfestingu til að uppfylla kröfur um 

greiðslugetu eða eignir sem átt er í til að greiða fyrir skilvirkri úrsögn úr fjárfestingu. 

 

 

Fjárfestingar

#1 sjálfbær

90%

Umhverfisleg

40%

Í samræmi við flokkun

0%

Annað

40%
Félagslegt

90%

#2 ekki sjálfbær

10%
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Eftirlit með sjálfbæru fjárfestingamarkmiði 

  

Fjárfestingastjórinn hefur stöðugt eftirlit með fyrirtækjunum sem sjóðurinn á hlutabréf í, til að skilja 

allar breytingar á sjálfbærnistefnu þeirra og heildargæðum. Þetta er gert með neðansæknum 

rannsóknum fjárfestingastjórans, samskiptum við fyrirtækin, fylgni við yfirlýsta stöðu þeirra gagnvart 

skaðlegum og umdeildum vörum og þjónustu, útilokunarreglum hópsins og utanaðkomandi 

rannsakendum.  Framlag hverrar fjárfestingar sjóðsins til félagslegu og umhverfislegu markmiðana er 

líka metið með tilvísun í tvo grundvallar vísa – lífskjarastoðir fjárfestingastjórans og lausnir Project 

Drawdown fyrir loftslagsbreytingar (lýst nánar í kaflanum um aðferðir). 

 

Hvert eignasafn sjóðsins er metið á ársfjórðungsgrundvelli af utanaðkomandi þjónustuaðila til að 

tryggja að öll fyrirtæki sem sjóðurinn á í uppfylli alþjóðlegar venjur um bestu stjórnarhætti og hafi 

engar undantekningar frá takmörkunum um skaðlegt athæfi samkvæmt stöðuyfirlýsingu 

fjárfestingastjórans. 

  

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

products-and-services.html 

 

Alþjóðlegar venjur eru alþjóðlega samþykktir staðlar fyrir viðskipti, þar á meðal mannréttindastaðlar 

SÞ fyrir fyrirtæki og meginreglurnar í hnattrænu samkomulagi SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum. 

Fjárfestingastjórinn fær einnig reglulegar uppfærslur frá þjónustu sem fylgist með umdeildum málum. 

Nýjar stöður eignasafnsins eru einnig athugaðar áður en þær eru keyptar. 

 

Ef slík þjónusta tilkynnir um vandamál mun fjárfestingastjórinn fara yfir tilkynninguna og telja með 

sem hluta af fjárfestingagreiningunni og háð upplýsingunum getur hann haft samband við viðkomandi 

fyrirtæki og ef þess þarf mun hann draga sig úr fjárfestingunni til að tryggja að eignasafnið mæti áfram 

grundvallarreglunum sem eru hornsteinn fjárfestingastefnunnar. 

 

Fjárfestingastjórinn hittir og ræðir við fyrirtækin á áframhaldandi grundvelli og leggur stöðugt mat á 

sjálfbærnimarkmið þeirra og gæði. Ef fjárfestingastjórinn greinir breytingar á gæðum fyrirtækis eða 

stöðu sjálfbærni í gegnum fundi, eftirlit og yfirferð yfir ársskýrslur, mun fjárfestingastjórinn endurmeta 

fjárfestinguna. 

 

Aðferðir 

 

Sjóðirnir fjárfesta eingöngu í fyrirtækjum sem eru sjálfbærar fjárfestingar og leggja sitt af mörkum til 

félagslegs og/eða umhverfislegs markmiðs. Framlag hverrar fjárfestingar sjóðsins til félagslegu og 

umhverfislegu markmiðana er líka metið með tilvísun í tvo grundvallar vísa – lífskjarastoðir 

fjárfestingastjórans og lausnir Project Drawdown fyrir loftslagsbreytingar.  

 

Lífskjarastoðir 

Fjárfestingastjórinn hefur tekið saman 10 grundvallarstoðir sem hann telur að lýsi grundvallaratriðum 

lífskjara og sem hægt er að tengja við fyrirtæki. Hvert fyrirtæki sem fjárfest er í verður að leggja sitt af 

mörkum til að minnsta kosti einnar af eftirfarandi stoðum: 

 

 Næring 

 Heilsugæsla og hreinlæti 

 Vatn og hreinlætisaðstaða 

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


34 
 

 Orka 

 Húsnæði 

 Atvinna 

 Fjármál 

 Lífskjör 

 Menntun 

 Upplýsingar 
 

Lausnir gegn loftslagsbreytingum 

Project Drawdown eru góðgerðasamtök stofnuð árið 2014, sem hafa kortlagt, mælt og gert líkan af 

yfir 80 ólíkum lausnum gegn hnatthlýnun, með lækkun sem endanlegt takmark – þ.e. sá tími í 

framtíðinni sem losun hættir að hækka og byrjar að lækka stöðugt. Fjárfestingastjórinn ber hverja 

fjárfestingu sjóðsins saman við þessar 80 lausnir (sem er lýst í átta breiðari lausnum sem eru byggingar, 

efnahagsleg hringrás / iðnaðarhringrás, vernd / uppbygging, orka, fæðukerfi, lífskjör, samgöngur og 

vatn). Áhersla fjárfestingastjórans er á hvort fyrirtækin sjálf hafi marktæk framlög og hafi marktæka 

þátttöku í að gera einhverja af þessum lausnum að veruleika. Þegar fyrirtæk sem sjóðurinn fjárfestir í 

eru með framlag í átt að einni af þessum lausnum, munu þau taka þátt í að búa til vörur og veita 

þjónustu með beinum hætti, með því að virkja/styðja þessar lausnir, eða með óbeinum hætti. 

 

Þessi rammaverk ásamt neðansækinni greiningu fjárfestingastjórans, nota mælanlegar og 

tilkynnanlegar niðurstöður sem sannanir fyrir því að fyrirtæki hafi marktækt framlag í átt að sjálfbærri 

þróun. 

 

Marktækt framlag fyrirtækis: 

1. Sýnir fram á skýr tengsl við undirliggjandi vandamál og lausn, þar á meðal hvort framlagið sé 
beint, virkjandi/styðjandi eða óbeint. 

2. Er viðeigandi fyrir fyrirtækið annað hvort sem tekju-/vaxtahvati, sem skipulagt framtak styrkt 
af rannsóknum og þróun eða fjárfestingarútgjöldum eða sem sterk menning eða hegðun og 
„hvernig hlutirnir eru gerðir“ t.d. fyrir jafnrétti og fjölbreytni. 

3. Viðurkennir neikvæð áhrif fyrirtækisins, þar á meðal mótsagnir og hættu á neikvæðum 
niðurstöðum. 

 

Fyrirtæki geta lagt sitt af mörkum á marga ólíka vegu til að gera framtíðina betri fyrir fólk og jörðina. Í 

samræmi við neðansækna rannsóknarnálgun sína veitir fjárfestingastjórinn lýsingar á vefsetrinu í 

gegnum gagnvirka Portfolio Explorer verkfærið um hvernig hann telur að hvert fyrirtæki leggi sitt af 

mörkum í átt að sjálfbærri þróun. Smellið á hlekkinn hér fyrir neðan til að fara í verkfærið. 

 

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

 

Sjóðirnir tilkynna um þessa vísa í ársskýrslunni og á vefsetri Stewart Investors og First Sentier Investors: 

 

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 

 

Gagnalindir og vinnsla 
 
Fyrirtæki geta lagt sitt af mörkum á marga ólíka vegu til að gera framtíðina betri fyrir fólk og jörðina. 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
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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Fjárfestingastjórinn hefur engin eigin líkön eða „svarta kassa“ til að meta sjálfbæra þróun en hann 
metur eins marga megindlega og eigindlega þætti og hægt er sem hluti af ítarlegri neðansækinni 
greiningu sinni. Fjárfestingastjórinn forðast ofansæknar einkunnir eða áherslu á fáa staðlaða vísa, sem 
hann telur að snúist oftar um skilvirkni í starfsemi frekar en áhrif fyrirtækis. Í staðinn einblínir hann á 
framlögin sem hvert fyrirtæki hefur fram að fra. 
 
Sem langtímafjárfestar mun fjárfestingateymið dýpka skilning sinn á fyrirtæki og búa til 
fjárfestingaskýrslu yfir mörg ár til að fá eins miklar upplýsingar og gögn og hægt er um hvert fyrirtæki. 
Þetta gildir líka um núverandi eignir, þar sem fjárfestingateymið mun dýpka álit sitt í gegnum 
áframhaldandi rannsóknir og samskipti varðandi áhættur og tækifæri. Áframhaldandi greining felur í 
sér rannsóknir á skrifstofu á eigindlegum og megindlegum gögnum, fundarstjórnun, 
samkeppnisaðilum, birgjum o.s.frv. Teymið notar utanaðkomandi upplýsingar til að styrkja eigin 
rannsóknir. Þær geta komið frá endurskoðendum, þjóðhagfræðingum, ráðgjöfum, fræðimönnum og 
umhverfishópum ásamt hefðbundnari greinendum í fjárfestingabönkum. Samskipti við stjórn 
fyrirtækja um ESG málefni er líka mikilvægur þáttur og hefur áhrif á traust á hvert fyrirtæki. 
Fjárfestingastjórinn felur einnig rannsóknir til háskóla, frjálsra félagasamtaka og annarra 
fræðistofnana til að skilja betur flókin mál sem varða sjálfbærni/ESG. Þessar rannsóknir einblína oft á 
tiltekinn iðnað (nýleg dæmi eru hálfleiðarar og greiningartæki fyrir lækningar) eða tiltekið málefni (til 
dæmis birgðakeðjur fyrir pálmaolíu og kaffi, umdeildir málmar, smábændur, blýmagn í málningu á 
nýmörkuðum eða hætta á eyðingu skóga í birgðakeðjum fyrir soja). 
 
Til að staðfesta framlög fyrirtækja til sjálfbærrar þróunar notar teymið áreiðanlega utanaðkomandi og 
eigin rammaverk, til dæmis Project Drawdown fyrir lausnir gegn loftslagsbreytingum, eigin 
lífskjarastoðir fyrir helstu málefni lífskjara (þróaðar út frá lífskjarastuðli SÞ) og stuðlar um aðgang að 
lyfjum og næringu til að meta lyfjafyrirtæki og neysluvörufyrirtæki. Þessi rammaverk styðja, frekar en 
að skilgreina, mat teymisins á hvort og að hvaða leyti fyrirtæki leggja sitt af mörkum í átt að sjálfbærri 
þróun. Auk þess er hvert fyrirtæki skilgreint út frá sjálfbærnimarkmiðum SÞ. 
 
Þessi rammaverk ásamt neðansækinni greiningu fjárfestingastjórans, nota mælanlegar og 
tilkynnanlegar niðurstöður sem sannanir fyrir því að fyrirtæki hafi marktækt framlag í átt að sjálfbærri 
þróun. 
 
Gagnaflæðið og upplýsingar um fyrirtæki eru stöðug. Fjárfestingateymið uppfærir upplýsingarnar 
stöðug með því að gera ítarlegar rannsóknir og birta nákvæmar skýrslur um fyrirtæki. Teymið fer 
reglulega yfir ólík fyrirtæki í eignasafninu og á áherslulista til að tryggja að þau haldi áfram að uppfylla 
skilyrði fyrir fjárfestingunni. Þessar aðgerðir eru yfirleitt gerðar af öðrum greinanda en þeim sem gerði 
upphaflegu skýrsluna um fyrirtækið. Tímasetning söfnunar og uppfærslu á upplýsingum um fyrirtæki 
fer eftir ýmsum þáttum, t.d. birtingu á skýrslum og niðurstöðum fyrirtækja, kynningum fjárfesta, 
fundum við fyrirtæki og utanaðkomandi rannsóknum sem beðið var um. Teymið hittir og ræðir við 
fyrirtækin á áframhaldandi grundvelli og leggur stöðugt mat á sjálfbærnimarkmið þeirra og gæði. 
Vegna breiðs bils og tímasetningar hjá gagnaveitum og birtingum fyrirtækja er ekki hægt að ákvarða 
hvaða hlutfall gagnanna sem fjárfestingateymið notar er áætlað. 
 
Til að staðfesta eigin greiningu fyrirtækja og til að fylgjast með fygni við yfirlýsta stöðu gagnvart 
skaðlegum og umdeildum vörum og þjónustu og útilokunarreglum hópsins fær fjárfestingastjórinn 
einnig reglulegar tilkynningar um umdeild mál sem tengjast fyrirtækjum frá RepRisk. Einnig greinir 
hann allar fjárfestingar í eignasöfnum sjóðsins í Sustainalytics í hverjum ársfjórðungi. 
 
Fjárfestingastjórinn gerir sitt besta til að tryggja að tilkynnt gögn séu nákvæm og áreiðanleg. Þetta 
felur í sér samanburð á ólíkum upplýsingaveitum og að nota bæði innri og ytri greiningu eins og lýst er 
hér fyrir ofan. Hins vegar birtir töluverður fjöldi fyrirtækja ekki upplýsingar um umhverfisleg eða 
félagsleg mæligildi eða markmið, eða upplýsingar þeirra eru ekki í samræmi við almenna 
tilkynningastaðla, til dæmis Greenhouse Gas Protocol hvað varðar viðbrögð við loftslagsbreytingum. 
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Ef upplýsingar eru ekki fyrir hendi getur fjárfestingastjórinn notað áætlanir frá utanaðkomandi veitum, 
til dæmis MSCI fyrir loftslagsgögn. Áætlanir krefjast ályktana sem eru ekki í samræmi við aðstæður 
fyrirtækja í raunveruleianum. Fjárfestingastjórinn tilkynnir um allar slíkar áætlanir sem eru notaðar við 
skýrslugerðir. 
 
Fjárfestingastjórinn geymir skýrslur um rannsóknir á fyrirtækjum og samskipti við þau í sérstökum 
hugbúnaði. Fjárfestingastjórinn birtir opinberlega réttlætingar sínar fyrir fjárfestingum og 
sjálfbærnistöðu fyrir hvert fyrirtæki í Portfolio Explorer verkfærinu – 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html - og 
uppfærir þetta ársfjórðungslega. 
 
Takmarkanir á aðferðum og gögnum 
 
Fjárfestingastjórinn forðast ofansæknar einkunnir eða áherslu á fáa staðlaða vísa, sem hann telur að 
snúist oftar um skilvirkni í starfsemi frekar en áhrif fyrirtækis. Í staðinn einblínir hann á framlögin sem 
hvert fyrirtæki hefur fram að fra. Því miður hafa ESG upplýsingar marga galla og að mati hans einblína 
þau ekki á þau svæði sem skipta máli. Hann telur að einn helsa áskorunin sé sú að aðferðir við ESG 
einkunnagjöf einblínir frekar á hversu vel fyrirtæki stjórna innri ferlum sínum heldur en á raunveruleg 
áhrif af vörum þeirra og þjónustu. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html 
 
Sem neðansæknir fjárfestar leggur fjárfestingastjórinn áherslu á umhverfislegar og félagslegar 
niðurstöður hjá hverju fyrirtæki. Þar sem ekkert fyrirtæki er eins getur verið erfitt að safna slíkum 
niðurstöðum í eitt mæligildi eða staðlaða einkunn og það getur gert skýrslugjöf erfiðari.  Þetta hefur 
þó ekki áhrif á því hvort sjálfbæra fjárfestingamarkmiðinu sé náð. Framlög fyrirtækja sem 
fjárfestingastjórinn tilkynnir um eru studd af sönnunargögnum og safnað af fjárfestingateyminu sem 
notar áralanga reynslu sína af sjálfbærum fjárfestingum. Þótt fjárfestingastjórinn noti utanaðkomandi 
þjónustu til að staðfesta eigin ítarlega greiningu á fyrirtækjum, reiðir hann sig ekki á utanaðkomandi 
rannsakendur til að segja sér hvað er sjálfbært. Í staðinn gerir hann eigin greiningu og prófar hana 
ítarlega í gegnum fyrirtækjafundi, samræður innan teymisins og sérstaklega umbeðnar rannsóknir. 
Fjárfestingateymið tengir síðan hvert framlag við áreiðanleg rammaverk, til dæmis Project Drawdown 
lausnir gegn loftslagsbreytingum og eigin lífskjarastoðir sem voru unnar út frá lífskjarastuðli SÞ. 
 
Áreiðanleikaúttekt 
 
Menning fjárfestingateymisins miðar að ráðmennsku, langtímasýn og samstarfi. Teymið viðurkennir 
þau forréttindi að fá að stýra peningum annars fólks og hippókratesareiður þess staðfestir nálgun þess 
að ráðmennsku, þar á meðal skuldbindingu til að fjárfesta með þeim hætti að það sé öllu samfélaginu 
til hagsbóta. Hver meðlimur teymisins verður að undirrita hippókratesareiðinn þegar hann hefur störf 
hjá fyrirtækinu.  
 
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-
oath.html 
 
Hver fjárfestingarákvörðun sem fjárfestingastjórinn tekur fyrir eignasöfn sjóðsins tekur til greina 
neðansækna sjálfbærnistöðu (áhættur og tækifæri) hvers fyrirtækis og felur í sér: 
 

• Ítarlega greiningu á fyrirtækinu 
• Skriflegar umræður fjárfestingateymisins ásamt áskorunum gegn sjálfbærnistöðu allra 

fyrirtækja 
• Vikulega teymis- og aðgerðafundi til að ræða ákvarðanir sjóðsins 
• Fundi við stjórnir fyrirtækja og helstu hagsmunaaðila, frá samkeppnisaðilum til frjálsra 

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
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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félagasamtaka 
• Umbeðnar rannsóknir á ólíkum gæðaþáttum fyrirtækja, þar á meðal til að skilja sérstök 

vandamál sem tengjast sjálfbærni 
• Utanaðkomandi rannsóknir teknar til greina 

 

Fjárfestingastjórinn beitir heildrænni nálgun við íhugun á sjálfbærni, hún felur í sér ESG en er líka meira 

en ESG. Hann tekur til greina fjárhagslega sjálfbærni – íhaldssemi í efnahagsreikningi til dæmis – og 

ráðmennsku yfirmanna – til dæmis meðhöndlun hagsmunaaðila á erfiðleikatímum – og telur þessa 

þætti jafn mikilvæga fyrir sjálfbærnistöðu fyrirtækis og varan eða þjónustan sem fyrirtækið selur.  

 

Þótt Stewart Investors stýri fjárfestingastefnu, ferli og öllum fjárfestingaákvörðunum, þar á meðal 

áhættueftirliti, er önnur sjálfstæð yfirsýn og stuðningur veitt af viðkomandi teymum hjá First Sentier 

Investors (FSI) sem er yfirvörumerki Stewart Investors. Þetta felur í sér FSI Investment Product 

Research & Assurance deildina sem heyrir undir FSI Global Head of Product. Teymið ber ábyrgð á að 

hafa umsjón með fjárfestingaáhættum í öllum eignasöfnum. Það fer yfir og túlkar áhættu- og 

afkomuskýrslur frá árangursteymunum og ber ábyrgð á að gera streitupróf og fylgjast með lánshæfi 

eignasafna, þar sem við á. Einnig gefur það sjálfstætt álit til fjárfestingateymisins og gefur skýrslur og 

umsagnir um afkomu og áhættu til FSI Global Investment nefndarinnar og svæðisbundinna nefnda og 

stjórnarnefnda. Fjárfestingateymið heldur reglulega fundi til að endurskoða áhættutryggingar, með 

fulltrúum frá áhættutryggingum og afkomuskýrslum.  

 

Þátttökustefnur 

 

Ekkert fyrirtæki er fullkomið og þátttaka og atkvæðagreiðsla eru helstu ábyrgðarhlutverk 

fjárfestingastjórans sem langtímahluthafi. Hann telur að þátttaka sé leið til að lágmarka 

viðskiptaáhættu, vernda gegn mögulegum erfiðleikum og bæta sjálfbærniniðurstöður. 

Ólíkar þátttökuaðferðir: 

 

Öll þátttaka hefst með neðansækinni greiningu, með dreifðri ábyrgð yfir allt fjárfestingateymið. 

 

Neðansækið • Drifið áfram af greiningu og eftirliti fyrirtækis 
• Leitast við að byggja upp langtíma sambönd 
• Neikvæð viðbrögð geta leitt til úrsagnar úr fjárfestingu 
 

Þematískt • Þverfagleg vandamál greind með samræðum innan teymisins 
• Oft stutt með umbeðnum rannsóknum 
• Aldrei almennt, vandamál tengjast aðstæðum fyrirtækis 
 

Samstarf • Kerfisbundin vandamál sem eru viðkomandi fyrir fyrirtækin 
sem fjárfest er í 
• Felur í sér fyrirtæki sem eru utan eignasöfn sjóðsins 
• Tekur bæði forystu- og stuðningshlutverk 
 

Þátttaka er að fullu innleidd í ábyrgðarhlutverk fjárfestingateymisins og veitir mikilvæga innsýn i 

skilning þess á hverju fyrirtæki. Beint samband við stjórnendur leyfir teyminu líka að hafa áhrif á ESG 

frammistöðu fyrirtækja í gegnum samræður við stjórnendur eða stjórnarnefnd og með því að nýta 

umboðsatkvæði. Fjárfestingastjórinn leitast við að taka þátt á viðeigandi máta fyrir hverjar aðstæður 

og íhuga aðrar aðferðir ef slík þátttaka veitir ekki þær niðurstöður sem óskað er eftir. 
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Fyrirtæki sem fjárfest er í eru yfirleitt jákvæð gagnvart þátttöku og þar af leiðandi er úrsögn úr 

fjárfestingu sjaldgæf og oft notuð sem lokaúrræði. Hins vegar, ef utanaðkomandi þjónusta sem 

fjárfestingastjórinn notar til að fylgjast með skaðlegum vörum og þjónustu tilkynna um vandamál, mun 

fjárfestingastjórinn rannsaka málið. Ef það er lögmætt og samskipti við fyrirtækið skila ekki árangri 

mun teymið hætta við fjárfestinguna.  

 

Nánari upplýsingar um nálgunina og stefnuna má finna á vefsetri fjárfestingastjórans: 

 

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 

 

Uppfylling sjálfbæra fjárfestingamarkmiðsins  

Á ekki við  

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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Tafla yfir breytingar (12. gr. SFDR) 
 

Dagsetning breytingar Útskýring 

30. apríl 2022  Heiti breytt í FSSA ASEAN All Cap Fund 

 FSSA Investment Managers fjármálaafurðir: breytingar á 
eiginleikum og vísum bætt við 

 Property Securities fjármálaafurðir; breytingar á eiginleikum og 
vísum bætt við 

 Listed Infrastructure fjármálaafurðir: breytingar á eiginleikum 
og vísum bætt við 

 European Diversified Infrastructure fjármálaafurðir: eiginleikar 
skýrðir til að útskýra að góðir stjórnhættir séu ekki 
umhverfislegur eða félagslegur þáttur; og breytingar á vísum til 
að skipta út skráningarhæfum skaða og tímatapi fyrir eina 
slysatíðni og til að fjarlægja grunnmarkmið fyrir orku, vatn og 
losun í loft 

 Stewart Investors fjármálaafurðir: breytingar á eiginleikum og 
vísum bætt við 

 ISIN bætt við fyrir Stewart Investors European Sustainability 
Fund og Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders 
Sustainability Fund. 

01. september 2022  FSSA All China Fund bætt við 

30. nóvember 2022  Uppfærsla á SFDR L2 upplýsingaskilyrðum 

 Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund bætt 
við í 9. gr. sjóði 

 Breyting á SFDR upplýsingagjöf fyrir First Sentier Responsible 
Listed Infrastructure Fund til að flokka hann undir 8. gr. 

 


