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Innledning 

 

Dette dokumentet fastsetter opplysningene på bedriftsnivå som kreves fra First Sentier Investor-

gruppen i henhold til artikkel 10 i SFDR1. Gruppen omfatter investeringsavdelinger som opptrer som 

følgende: 

 

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

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

De pålagte opplysningene vil være underlagt forskriftsmessige tekniske standarder som ennå ikke var 

vedtatt da dette dokumentet ble publisert. Rapporteringen vil oppdateres etter behov. 

 

Endringer i rapporteringen forklares i tabellen på slutten av dette dokumentet. 

 

Rapportering 

 

Visse finansprodukter fra First Sentier Investors-gruppen er innenfor omfanget av SFDR: 

 

 fremme miljømessige eller sosiale egenskaper (disse produktene kalles «artikkel 8-
produkter») eller  

 har et bærekraftig investeringsmål (disse produktene kalles «artikkel 9-produkter»). 
 

Finansproduktene omfatter UCITS-fond, alternative investeringsfond og 

porteføljeforvaltningstjenester. 

 

For de ulike finansproduktene under artikkel 8 eller 9 inneholder Oversikt 1 og 2 (henholdsvis) et 

kortfattet sammendrag av følgende: 

 

 produktets miljømessige eller sosiale egenskaper eller de bærekraftige investeringsmålene 

 metodikken som brukes til å vurdere, måle og overvåke miljømessige eller sosiale egenskaper 
eller virkningen av de bærekraftige investeringene som er valgt for finansproduktet, herunder 
datakildene, filtreringskriteriene for de underliggende aktivaene og de aktuelle 
bærekraftsindikatorene som brukes til å måle miljømessige eller sosiale egenskaper, eller den 
samlede bærekraftsvirkningen av finansproduktet 

 informasjonen som er nevnt i artikkel 8 og 9 i SFDR. 

                                                           
1 I særdeleshet omfatter dette dokumentet rapportering som gjøres av First Sentier Investors (Ireland) Limited og First 
Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 
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Som pålagt i artikkel 11 i SFDR vil det i periodiske rapporter bli kunngjort informasjon om i hvilken 

grad miljømessige eller sosiale egenskaper er oppfylt eller den samlede bærekraftsrelaterte 

virkningen av finansproduktet ved bruk av aktuelle bærekraftsindikatorer. 

 

30. november 2022
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Oversikt 1: Rapporter om finansprodukter knyttet til artikkel 8 ifølge artikkel 10 i SFDR 

 

1. FSSA Investment Managers finansprodukter 
 

Navn LEI 

Markedsaktør(er) i finansmarkedene 

First Sentier Investors Global Umbrella 
Fund plc 

i/t 

First Sentier Investors International IM 
Limited2 

549300CCC4Z8M05T6N95 

Finansprodukt(er) 

FSSA All China Fund 254900FSTFJ4FRX4O843 

FSSA ASEAN All Cap Fund 5493009FP6QE07BQYA98 

FSSA Asian Equity Plus Fund 549300ZMXZQSOPU0T420 

FSSA Asian Growth Fund 549300XJFRTRHUTLLR97 

FSSA Asia Focus Fund 549300LAC4P0KXGYJG33 

FSSA Asia Opportunities Fund 549300SM7XIR0BMZU550 

FSSA Asia Pacific All Cap Fund 549300A1EKDFU3L8BY90 

FSSA China A Shares Fund 5493003H85K45YEMYA03 

FSSA China Focus Fund 549300SVCX8IKHXVNY34 

FSSA China Growth Fund 5493004Q3YHN6B7BLH98 

FSSA Global Emerging Markets Focus 
Fund 

549300SL3RBSIYHE9F49 

FSSA Greater China Growth Fund 54930071KVAFFNC5LG34 

FSSA Hong Kong Growth Fund 549300YMO8UBPRDX6227 

FSSA Indian Subcontinent Fund 549300JYC0P3BMVTQE19 

FSSA Japan Equity Fund 549300BVF6Q2HF8PQC35 

 

Sammendrag 

Investeringsforvalterens syn er at selskaper med sterke miljømessige og sosiale egenskaper fortjener 

en høyere verdivurdering og forventes å prestere bedre enn andre, tilsvarende selskaper. 

Forvalteren bruker eksplisitte utelukkelser av bestemte bransjer som kan ha en skadelig innvirkning 

på miljømessige, sosiale eller helsemessige forhold. 

 

Fondet har ikke noe forpliktelse om å oppnå spesifikke, ikke-økonomiske resultater, men for å måle 

fremdrift mot de miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes, bruker forvalteren målinger som 

utslipp av klimagasser, inntekter fra kull og standarder vedrørende palmeolje og avskoging som 

miljøindikatorer. Sosiale indikatorer som brukes er knyttet til tobakk, pengespill, pornografi og 

våpenproduksjon.  

 

Fondet gjennomgår og vurderer de viktigste negative effektene på alle investeringer. 

 

Intet bærekraftig investeringsmål 

 

Dette finansproduktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke dette som sitt 
mål for bærekraftige investeringer. 
 
Miljømessige eller sosiale egenskaper for finansproduktet 

                                                           
2 Ikke underlagt SFDR, rapporteres for transparensformål 
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Miljøegenskapene som fondet fremmer er:  

 

• reduksjon i klimagassutslipp, uttrykt i form av en gjennomgang av rapportert utslipp i omfang 
1 og 2,  

• reduksjon eksponering mot i fossilt brensel og avskoging, uttrykt i form av prosent med 
inntekter fra kull og  

• ikke-utnytting av biologisk mangfold, uttrykt i form av overholdelse av standarder vedrørende 
palmeolje og retningslinjer for avskoging. 

 

Fondet fremmer følgende sosiale egenskaper: 

 

• Beskyttelse av menneskers helse, uttrykt ved å eie null selskaper som involvert i produksjon 
av tobakksprodukter og 

• Utelukkelse av visse aktiviteter med negative konsekvenser innenfor menneskerettigheter og 
sosiale forhold, uttrykt i form av antall selskaper som opererer hovedsakelig i 
pengespillbransjen (med en inntektsgrense på 10 prosent), antall selskaper som er involvert i 
produksjon av pornografi (terskel på null prosent) og antall selskaper som er involvert i 
produksjon eller utvikling av klaseammunisjon, anti-personellminer, håndvåpen, biologiske 
våpen, kjemiske våpen eller uranammunisjon (terskel på null prosent).  

 

Investeringsstrategi 

 

FSSA søker å investere i kvalitetsselskaper, ved å kjøpe dem til en fornuftig pris og eie dem på lang 

sikt. FSSA definerer kvalitetsselskaper som selskaper med en effektiv ledergruppe, høye standarder 

for selskapsstyring, et langsiktig tankesett, sterke konkurransefortrinn og en etablert historikk med 

overlevelse i tidligere sykluser. I tillegg ser vi etter kulturell integritet og samordning av ledelsens og 

aksjonærenes interesser, og vi analyserer ESG-faktorer for å kunne skille kvalitetsselskapene fra 

resten. 

 

ESG-analysen inngår i alle tre områdene, som er ledelse, virksomhet og økonomi. . Som en del av 

investeringsmetoden ser FSSA etter grunnleggere og ledergrupper som har høye standarder for 

selskapsstyring og med interesser som er på linje med minoritetsaksjonærenes interesser, og 

virksomheter som har evnen til å levere bærekraftig og forutsigbar avkastning utover 

kapitalkostnadene.  

 

Investeringsforvalteren fokuserer på å gå gjennom hvert selskap som vurderes som investering, 

inkludert hvordan de ulike selskapene prioriterer de mulige konsekvensene av klimaendringer, 

hvordan de styrer relasjonene til ansatte og samfunn samt deres forpliktelse til å overholde 

menneskerettighetene. 

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engasjere seg med selskaper der investeringsforvalteren er av den 

oppfatning at selskapet som det er investert i, ikke har tilstrekkelig fremgang innenfor de miljømessige 

og sosiale egenskapene som fondet fremmer. 
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Alle investeringsmedarbeiderne hos Sentier Investors (FSI) vurderer praksis for selskapsstyring med 

hensyn til aktuell politikk og retningslinjene. Eksempler: 

  

• Vurdering av styret – det skal være en transparent prosess for utnevnelse av nye 
styremedlemmer. Investeringsforvalteren forventer at selskapene er i stand til å påvise 
mangfold innenfor kjønn, alder, etnisitet, tanker, blant andre faktorer, og på tvers av 
organisasjonen og på styrenivå.  

• Eierrettigheter og aksjonærrettigheter – generelt vil ikke investeringsforvalteren gi sin støtte 
til forslag om endringer i selskapsstrukturen som reduserer aksjonærenes rettigheter eller 
endringer i kapitalstrukturen som kan utvanne aksjonærenes stemmekraft eller økonomiske 
rettigheter. 

• Avlønning– investeringsforvalteren forventer at lønnsstrukturer skal være enkle, langsiktige, 
rettet inn mot aksjonærverdien eller avkastningen, for å oppmuntre ansvarlig risikotakning og 
i den grad det er aktuelt, å fremme en bredere forståelse av «suksess». 

 

Andel investeringer 

 

Fondet investerer i hovedsak (minst 70 % av netto aktivaverdi) i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer 

i selskaper som er børsnotert, eller som har sine registrerte forretningskontorer i, eller som 

gjennomfører mesteparten av sin økonomiske aktivitet i, Asia/Stillehavsregionen (unntatt Japan). Slike 

selskaper vil bli valgt ut på grunnlag av deres potensielle utbyttevekst og langsiktige verdiøkning. 

 

Investeringsforvalteren vil velge investeringer som man mener har potensial til utbyttevekst og 

verdiøkning. 

 

 
1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter investeringene som gjøres av finansproduktet for å oppnå 

de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av finansproduktet.  

 

2. Andre omfatter de gjenværende investeringene gjort av finansproduktet som verken er i tråd med 

miljø- eller sosiale egenskaper og som heller ikke er kvalifisert som bærekraftige investeringer.   

Investeringer

1. Innrettet
etter E/S-egenskaper

90 %

1.B Andre E/S-egenskaper

90 %

2. Andre

10 %
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Kategorien 1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter følgende: 

 

• Underkategori 1.A Bærekraft som omfatter bærekraftige investeringer med miljømessige 
eller sosiale mål  

• Underkategorien 1.B Andre E/S-egenskaper som omfatter investeringer som er i samsvar 
med miljømessige eller sosiale egenskaper, men som er kvalifisert som bærekraftige 
investeringer. 

 

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper 

 

De miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes av fondet og bærekraftsindikatorene som 

brukes til å måle oppnåelsen av hver av disse egenskapene, overvåkes kontinuerlig gjennom hele 

fondets livssyklus og investeringsperioden i de respektive selskapene.   

 

Alle investeringsmedarbeidere hos FSSA vurderer miljømessige og sosiale egenskaper i sin 

selskapsanalyse (som er nedenfra-og-opp). Medarbeiderne tar først bort bedrifter og mennesker som 

de ikke vil investere i. FSSA bruker ikke negativ filtrering på selskapsnivå utover egne retningslinjer for 

eksklusjon. Deretter undersøker medarbeiderne selskapets og ledelsens historikk og vil nekte å 

investere der det har vært hyppige hendelser med dårlig praksis eller der forretningsmodellen anses 

som ikke-investerbar.  

Medarbeiderne utfører grundig gjennomgang av kvaliteten på ledergruppen og virksomheten. Dette 

omfatter en vurdering av deres behandling av alle ulike interessenter, forretningsmodellens 

hensiktsmessighet og kompetansen i ledergruppen. Gjennom hele denne analyseprosessen gjøres det 

en grundig gjennomgang av de vesentlige ESG-faktorene som er relevante for det aktuelle selskapet.   

Analytikere er avhengige av hyppig og åpent engasjement med selskapets ledergruppe som 

hovedkilde for oppfølging av ESG-relatert informasjon. FSSA deltar hvert år i over 1500 møter med 

selskaper. I tillegg til kvantitativ analyse blir konkurrenter, leverandører, kunder og eventuelle 

betydningsfulle spørsmål om miljømessige, sosiale eller selskapsstyringsaspekter klarlagt gjennom 

tredjeparts dataleverandører, samtaler med eksperter og dokumenter fra selskapet, som blir 

gjennomgått på disse møtene. Som investorer med et fokus som er nedenfra-og-opp, bruker FSSA 

eksterne ressurser med forsiktighet, men når de brukes varsomt, gir de en ekstra strøm av informasjon 

som utfyller de interne analysene. 

 

Funnene formidles til alle investeringsmedarbeiderne slik at det kan debatteres og stilles spørsmål. 

FSSA unngår å utvikle eksperter innenfor bransjer eller land, og mener at den beste måten å unngå 

feil på, er å la alle medarbeiderne vurdere og kommentere. Analytikere oppfordres til å besøke samme 

selskap på forskjellige tidspunkter. I tillegg gjennomgås fondene minst hvert år av medarbeiderne, noe 

som omfatter en gjennomgang av miljømessige og sosiale måltall.  

   

FSSA rapporterer årlig om miljømessige og sosiale forhold i tråd med gjeldende lokale og nasjonale 

lover i sin årlige ESG-rapport, og på selskapsnivå i den årlige rapporten om ansvarlige investeringer.  

 

Metodikk  

 
I tillegg til informasjon som mottas fra møter med selskapsledelsen, benytter FSSA informasjon fra 
dokumentasjon fra selskapene og fra tredjeparts dataleverandører, veiledningen gitt av Sustainability 
Accounting Standards Boards (SASB) sitt vesentlighetskart, utfører manuelle kontroller etter visse 
retningslinjer samt ser etter medlemskaper som undertegnende part, for å få en bekreftelse på 
innrettingen etter de miljø og sosiale egenskapene som fremmes av fondet.  
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Fondet følger og måler følgende: 
 

• verdien av klimagassutslippene følges på fonds- og avdelingsnivå, og størrelsesorden på 
klimagassreduksjonen måles på selskapsnivå, ettersom metodikken fokuserer på nedenfra-
og-opp-reduksjon i enkeltselskaper 

• antall selskaper som er forpliktet til å oppnå netto null innen 2050 og støttende data som 
innretning etter Science Based Targets-initiativet 

• overholdelse av angitt terskel for direkte inntekter fra kull  
• overholdelse av standardene for palmeolje  
• forekomsten av retningslinjer mot avskoging 
• overholdelse av angitt terskel for selskaper som hovedsakelig anses å være i 

pengespillindustrien  
• å ha null selskaper som er involvert i produksjon av tobakksprodukter, pornografi og utvikling 

av klaseammunisjon, anti-personellminer, håndvåpen, biologiske våpen, kjemiske våpen eller 
uranammunisjon. 

 
Videre bruker FSSA informasjon om klimagass til å engasjere seg med utvalgte selskaper som er utpekt 
som mest virkningsfulle for FSSAs virksomhet. Medarbeiderne søker en ekte, absolutt reduksjon av 
klimagassutslippene i tråd med de enkelte selskapenes klimamål. Les mer om avdelingens klimamål 
på nettstedet: 
 
https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html  
 
Datakilder og behandling 
 
Datakildene som brukes til å overvåke fondets miljømessige og sosiale egenskaper, er fra både 
tredjeparts leverandører av analyser og fra direkte engasjement med selskaper det er investert i.  
Tredjeparts dataleverandører er blant annet Sustainalytics, ISS, Reprisk og MSCI.  Disse datatjenestene 
brukes til å opplyse og supplere dataene som samles direkte inn fra selskaper fondet er investert i. 
 
Før anskaffelse vurderes dataleverandørtjenester med hensyn til dekning, nøyaktighet og tidsriktighet 
av FSIs ESG-konsekvenskomité, som ledes av FSIs medarbeidere for ansvarlige investeringer. Etter 
anskaffelse vil investeringsforvalterne gi beskjed til dataleverandørene om eventuell unøyaktig 
informasjon.  
 
Dataene behandles av Ri-medarbeiderne og gjøres tilgjengelige for investeringsmedarbeiderne og den 
globale investeringskomiteen. 
 
Investeringsforvalteren vil bruke informasjon som er hentet direkte fra selskapene det er investert i, 
der det måtte finnes hull i leverandørens data. 
 
Begrensninger i metodikken og dataene 
 
Begrensninger i data fra tredjeparter vil ha sin opprinnelse i dekningen og metodikken deres, samt fra 
begrenset rapportering fra utstederselskapene.  Når data ikke er tilgjengelig, kan 
tredjepartsleverandører bruke beregningsmodeller eller referanseindikatorer. Metodikken som 
benyttes av dataleverandører, kan innebære en viss subjektivitet. Mens data samles inn kontinuerlig, 
kan data i disse raskt skiftende omstendigheter utdateres i løpet av kort tid. 
 
  

https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html
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Oppnåelsen av de sosiale og miljømessige egenskapene er ikke helt avhengig av tredjepartsdata med 
tanke på begrensningene i disse, og manglende data utfylles gjennom direkte engasjement med 
selskaper det er investert i.  
 
Selskapsgjennomgang 

 
Overvåking og måling av miljø- og sosiale egenskaper er et felles ansvar for alle 
investeringsmedarbeiderne og gjennom hele investeringslivssyklusen, noe som vises gjennom den 
åpne diskusjonen blant medarbeiderne om hvert enkelt selskap det er investert i. Kvantitativ og 
kvalitativ nedenfra-og-opp gjennomgang av selskapene våre sørger omfattende og løpende 
selskapsgjennomgang.  Flere dedikerte analytikere fungerer som enda et lag i gjennomgangen, noe 
gjør at medarbeiderne vurderer alle nødvendige måltall.  
 
FSSA benytter også ytterligere støtte fra FSI og vil der det er hensiktsmessig, samarbeide med 
anerkjente eksterne partnere for å ytterligere forstå miljømessige og sosiale faktorer. Ressurser innen 
FSI omfatter spesialister i ansvarlige investeringer, den globale investeringskomiteen og ESG-
konsekvenskomiteen. Det er 2 medlemmer fra FSSA i ESG-konsekvenskomiteen.  
 
FSSA vil rapportere om dets ESG-konsekvenser og -aktiviteter på årlig basis, innen midten av året for 
foregående regnskapsår. 
 
Retningslinjer for engasjement 
 
First Sentier Investors’ (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles beskriver 
standarden for engasjementspraksis for alle investeringsmedarbeiderne i FSI.  Retningslinjene 
fastsetter også FSIs tilnærmingsmåte til kontroversielle bærekraftsrelaterte virksomheter. 
 
Å engasjere seg i en aktiv dialog med selskaper eller enheter som det er investert i, er en viktig 
aktivitet, da det gir en viktig mulighet til å forbedre forståelsen av virksomheten, og til å overvåke 
vesentlige forretningsmessige problemstillinger, inkludert strategi, kapitalallokering og økonomi, samt 
deres tilnærmingsmåte til miljømessige, sosiale og selskapsstyringsspørsmål, og gjør det mulig for oss 
å påvirke selskapene til å forbedre disse praksisene. 
 
Bredden, dybden og hyppigheten av engasjement vil variere betydelig på bakgrunn av en rekke 
faktorer, inkludert risiko og muligheter som selskapet står overfor, muligheten og vilje til å engasjere 
seg med selskapet og størrelsen eller arten på investeringen.    
 
Retningslinjene finner du på www.firstsentierinvestors.com  
 
Valgt referanseindeks 
 
Gjelder ikke  

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


9 
 

2. Finansprodukter med verdipapirer i fast eiendom 

Navn LEI 

Markedsaktør(er) i finansmarkedene 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc i/t 

Finansprodukt(er) 

First Sentier Asian Property Securities Fund 549300HGNSS0MUQNS075 

First Sentier Global Property Securities Fund 54930043SPJBFOE6GJ62 

 

Sammendrag 

 

Forvalterens syn er at klimaendringer kan påvirke den langsiktige verdien av investeringer. 

Som en del av investeringsbeslutningen får forvalteren tilgang til og gir poeng til alle investeringene 

etter miljømessige og sosiale kriterier. 

 

Fondet har ikke noe forpliktelse til å oppnå spesifikke, ikke-økonomiske resultater, men for å måle 

fremdrift mot de miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes, bruker forvalteren målinger som 

utslipp av klimagasser og planer om avfallsreduksjon. Sosiale indikatorer som brukes, er knyttet til 

selskaper som har ordninger for samfunnsinitiativer, mangfold blant ansatte og som ikke har 

systemiske brudd på FNs Global Compact. 

 

Fondet har som mål å ha en positiv innflytelse på selskaper som det er investert i, gjennom 

engasjement og ved aktivt utøve sin stemmerett. 

 

Fondet gjennomgår og vurderer de viktigste negative effektene på alle investeringer. 

 

Intet bærekraftig investeringsmål 

 

Dette finansproduktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke dette som sitt 
mål for bærekraftige investeringer. 
 

Miljømessige eller sosiale egenskaper for finansproduktet 

 
Miljøegenskapene som fondet fremmer er: 
 

• reduksjon i utslipp av klimagasser og  
• avfallsreduksjon.  

 
Fondet fremmer følgende sosiale egenskaper:  
 

• kjønnsmangfold og like muligheter,  
• samfunnsinitiativer og  
• samsvar med FNs Global Compact-prinsipper fra selskapene det investeres i. 

 
Investeringsstrategi 

 

Investeringsforvalteren er klar over at klimaendringer kan påvirke verdien av investeringer. Fast 

eiendom er i sin natur langsiktig, noe som gjør klimaendringene til et vesentlig problem for en 

langsiktig verdivurdering av fast eiendom.  Investeringsforvalteren fokuserer på å vurdere de ulike 
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selskapene det eventuelt skal investeres i, blant annet hvordan hvert selskap prioriterer de mulige 

konsekvensene av klimaendringer. 

Når det gjelder de sosiale egenskapene, vurderer og velger investeringsforvalteren selskaper som har 

på plass en politikk for å overholde med de ti prinsippene i FNs Global Compact, for å fremme 

mangfold av kjønn, alder og etnisitet i hele organisasjonen og som har en forpliktelse til å gi et 

langsiktig bidrag til det bredere samfunnet. Egenskaper innenfor eierstyring og selskapsledelse, for 

eksempel styrets uavhengighet og ulike ferdigheter og erfaring, undersøkes og vurderes.  

Den pågående overvåkingen og verdsettelsen av ESG-egenskapene er innebygd i 

investeringsprosessen, og de proprietære poengsummene tas i betraktning for å avgjøre om 

investeringer skal inngå, beholdes eller realiseres i fondet.  

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engasjere seg med selskaper der investeringsforvalteren er av den 

oppfatning at selskapet som det er investert i, ikke har tilstrekkelig fremgang innenfor de miljømessige 

og sosiale egenskapene som fondet fremmer. 

 

Investeringsandeler 

 

Fondene investerer i hovedsak (minst 70 % av sin netto aktivaverdi) i et bredt utvalg av aksjer eller 

aksjerelaterte verdipapirer utstedt av eiendomsinvesteringsfond eller selskaper som eier, utvikler eller 

forvalter fast eiendom og som er børsnotert eller omsettes på regulerte markeder. 

 

 
1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter investeringene som gjøres av finansproduktet for å oppnå 

de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av finansproduktet. 

 

2. Andre omfatter de gjenværende investeringene gjort av finansproduktet som verken er i tråd med 

miljø- eller sosiale egenskaper og som heller ikke er kvalifisert som bærekraftige investeringer.  

  

Kategorien 1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter følgende: 

 

• Underkategori 1.A Bærekraft som omfatter bærekraftige investeringer med miljømessige 
eller sosiale mål  

• Underkategorien 1.B Andre E/S-egenskaper som omfatter investeringer som er i samsvar 

Investeringer

1. innrettet
etter E/S-egenskaper

90 %

1.B Andre E/S-egenskaper

90 %

2. Andre

10 %
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med miljømessige eller sosiale egenskaper, men som er kvalifisert som bærekraftige 
investeringer. 
 

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper 

 

Den pågående overvåkingen og verdsettelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene og 

bærekraftsindikatorene er innebygd i investeringsprosessen, og de proprietære poengsummene tas i 

betraktning for å avgjøre om investeringer skal inngå, beholdes eller realiseres i fondet. 

Investeringsforvalteren forplikter seg til å sørge for kontinuerlig rapportering og videreformidling på 

årlig basis gjennom hele fondets livssyklus. De miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes, 

samt bærekraftsindikatorene, kan overvåkes med et sett målbare måltall. Faktiske data samles inn fra 

rapporter fra selskapene det er investert i, samt periodiske engasjementer med selskapene. 

Engasjementene kan være i form av stedlige besøk, personlige møter, samtaler eller e-poster. Vår 

database oppdateres og dataene går i sanntid inn i våre ESG-rapporter. I tillegg måles også fondets 

resultater mot vårt fastsatte mål over kort, middels og lang sikt til interne formål. 

 

Metodikk  

 
Miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer (som inkluderer de miljømessige og sosiale 
egenskapene som fondet fremmer), tas i betraktning for å avgjøre om investeringer skal inngå, 
beholdes eller realiseres i fondet. I hvor stor grad de ulike faktorene vurderes for en bestemt 
investeringsbeslutning, vil variere etter investeringsforvalterens eget skjønn under forvaltningen av 
fondet, og investeringsforvalteren kan i visse tilfeller vurdere at disse faktorene ikke er relevante for 
en bestemt investeringsbeslutning. 
 
Investeringsforvalteren benytter sin proprietære ESG-analyse i en totrinnsprosess under analysen av 
selskapene.  
 
Et selskaps forpliktelse til reduksjon av karbonutslipp vurderes i den første filtreringen av selskaper, 
som brukes til å fastsette det investerbare universet og til utelukkelse av selskaper fra 
investeringsuniverset.  
 
All selskapsanalyse omfatter ESG-problemstillinger som direkte virker inn på rammeverket for 
verdivurdering av selskaper. En bedre vurdering av ESG-egenskapene fører til en høyere målsatt 
verdivurdering og et positivt valg av dette verdipapiret. En poenggivning på under 2 av 5 for ESG-
faktorer i vurderingen av ESG-egenskapene vil føre til at selskap ekskluderes fra investeringsuniverset.  
 
Miljøegenskapene blir ansett som en del av vurderingen av ESG-egenskapene, og omfatter reduksjon 
av karbonutslipp, vannforbruk og avfallshåndtering. Under analysen av selskapene vurderer 
investeringsforvalteren hvilke tiltak selskapene har satt på plass for å oppnå og gjennomføre 
karbonreduksjoner gjennom f.eks. ordninger for karbonnøytralisering, energireduksjon på stedet, 
innkjøp av fornybar energi samt moderniseringstiltak for å forbedre de løpende karbonreduksjonene 
i driften og å redusere iboende karbonutslipp gjennom bruk av grønne materialer og gjenvinning etter 
levetidens utløp. Videre er fast eiendom i sin natur langsiktig, noe som gjør klimaendringene til et 
vesentlig faktor i den langsiktige verdivurderingen av eiendommene. Investeringsforvalteren 
fokuserer på å vurdere de ulike selskapene det eventuelt skal investeres i, blant annet hvordan hvert 
selskap prioriterer de mulige konsekvensene av klimaendringer. 
 
Når man vurderer de sosiale egenskapene som kjønnsmangfold, like muligheter og 
samfunnsinitiativer, forventer investeringsforvalteren at selskaper skal kunne vise frem til mangfold 
av kjønn, alder og etnisitet over hele organisasjonen. Egenskaper innenfor eierstyring og 
selskapsledelse, for eksempel styrets uavhengighet og ulike ferdigheter og erfaring, undersøkes og 
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vurderes. 
 
Investeringsforvalteren vil proaktivt engasjere seg med selskaper der det oppfattes at selskapet som 
det er investert i, ikke har tilstrekkelig fremgang i egenskapene som fondet fremmer. 
 
Datakilder og behandling 
 
Datakildene som brukes til å overvåke fondets miljømessige og sosiale egenskaper, er fra både 
tredjeparts leverandører av analyser og fra direkte engasjement med selskaper det er investert i.  
Tredjeparts dataleverandører er blant annet Sustainalytics, ISS, Reprisk og MSCI.  Disse datatjenestene 
brukes til å opplyse og supplere dataene som samles direkte inn fra selskaper fondet er investert i. 
 
Før anskaffelse vurderes dataleverandørtjenester med hensyn til dekning, nøyaktighet og tidsriktighet 
av FSIs ESG-konsekvenskomité, som ledes av FSIs medarbeidere for ansvarlige investeringer. Etter 
anskaffelse vil investeringsforvalterne gi beskjed til dataleverandørene om eventuell unøyaktig 
informasjon.  
 
Dataene behandles av Ri-medarbeiderne og gjøres tilgjengelige for investeringsmedarbeiderne og den 
globale investeringskomiteen. 
 
Investeringsforvalteren vil bruke informasjon som er hentet direkte fra selskapene det er investert i, 
der det måtte finnes hull i leverandørens data.  
 
Begrensninger i metodikken og dataene 
 
Begrensninger i data fra tredjeparter vil ha sin opprinnelse i dekningen og metodikken deres, samt fra 
begrenset rapportering fra utstederselskapene.  Når data ikke er tilgjengelig, kan 
tredjepartsleverandører bruke beregningsmodeller eller referanseindikatorer. Metodikken som 
benyttes av dataleverandører, kan innebære en viss subjektivitet. Mens data samles inn kontinuerlig, 
kan data i disse raskt skiftende omstendigheter utdateres i løpet av kort tid. 
 
Oppnåelsen av de sosiale og miljømessige egenskapene er ikke helt avhengig av tredjepartsdata med 
tanke på begrensningene i disse, og manglende data utfylles gjennom direkte engasjement med 
selskaper det er investert i.  
 
Selskapsgjennomgang 
 
ESG-analysen og den økonomiske analysen følges løpende opp av medarbeiderne i henhold til tildelte 
aksjer som skal følges. Endringer og oppdateringer av våre aksjemodeller gjøres etter 
selskapshendelser, kunngjøringer, rapporterte resultater og vårt engasjement med selskapene vi er 
investert i. Denne prosessen er flytende. For eksempel vil en positiv endring i et selskaps nye netto 
nullmål eller nye bærekraftsinitiativer bety at en høyere ESG-poengsum oppnås av selskapet, noe som 
vil føre til at selskapet består vår definerte filtrering og kan legges til i porteføljen. På den annen side 
vil en forverring av et selskaps eierstyring og selskapsledelse påvirke ESG-poengsummen negativt, noe 
som kan føre til at aksjen går ut av porteføljen.  
 
Poengsummen endres når det er nødvendig for å gjenspeile en endring i situasjonen. Vår 
aksjedatabase sikrer at eventuelle endringer som gjøres, gjenspeiles i sanntid i vår rangeringstabell 
over relativ prissetting. 
 
Vi bruker data og informasjon fra CGI Glass Lewis, Sustainalytics og MSCI Ratings. Interne analyser og 
engasjement med selskapene er imidlertid våre viktigste referansekilder i ESG-analysen.  
Den første filtreringsfasen i investeringsprosessen har en ESG-vurdering. Det er her et selskaps ESG-
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relaterte problemer vurderes, og det får poeng i henhold til våre egne ESG-retningslinjer.  
 
Engasjement med selskaper det er investert i om reduksjon i klimagassutslipp, er et viktig trinn i vår 
ESG-analyse og investeringsprosess, der spesifikke bærekraftsmål og -tiltak settes inn og 
implementeres på kort, middels og lang sikt av selskapene. Vi tar også hensyn til selskapets historie 
som god samfunnsborger og ser etter bevis på eventuelle meningsfulle bidrag det kan ha gjort som 
gagner samfunnet som helhet. 
 
Retningslinjer for engasjement 
 
First Sentier Investors’ (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles beskriver 
standarden for engasjementspraksis for alle investeringsmedarbeiderne i FSI.  Retningslinjene 
fastsetter også FSIs tilnærmingsmåte til kontroversielle bærekraftsrelaterte virksomheter. 
 
Å engasjere seg i en aktiv dialog med selskaper eller enheter som det er investert i, er en viktig 
aktivitet, da det gir en viktig mulighet til å forbedre forståelsen av virksomheten, og til å overvåke 
vesentlige forretningsmessige problemstillinger, inkludert strategi, kapitalallokering og økonomi, samt 
deres tilnærmingsmåte til miljømessige, sosiale og selskapsstyringsspørsmål, og gjør det mulig for oss 
å påvirke selskapene til å forbedre disse praksisene. 
 
Bredden, dybden og hyppigheten av engasjement vil variere betydelig på bakgrunn av en rekke 
faktorer, inkludert risiko og muligheter som selskapet står overfor, muligheten og vilje til å engasjere 
seg med selskapet og størrelsen eller arten på investeringen.    
 
Retningslinjene finner du på www.firstsentierinvestors.com  
 
Valgt referanseindeks 
 
Gjelder ikke 
  
 

3. Børsnoterte finansprodukter innenfor infrastruktur 
 

Navn LEI 

Markedsaktør(er) i finansmarkedene 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc i/t 

Finansprodukt(er) 

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund 549300UHIVWX4YGY6160 

 

Sammendrag 

 

Forvalteren av fondet søker å forstå og fange opp bærekraftsrisiko og -muligheter ved hjelp av en 

proprietær modell som rangerer på kvalitet. Modellen som brukes, omfatter en rekke miljømessige 

og sosiale egenskaper, som forventes å påvirke den generelle avkastningen på investeringer, og i 

særdeleshet for infrastruktur. 

 

Fondet har ikke noe forpliktelse til å oppnå spesifikke, ikke-økonomiske resultater. Forvalteren måler 

karbonintensiteten til selskaper som fondet er investert i under en femårsperiode, som en indikator 

på miljømessig fremgang.  Fremgang på de sosiale egenskapene som fondet fremmer (som er 

beskyttelse av arbeiderrettigheter og trygt og sikkert arbeidsmiljø), måles mot FNs Global Compact-

prinsipper og OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. 

http://www.firstsentierinvestors.com/
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Forvalteren har som mål å ha en positiv innflytelse på selskaper som det er investert i, gjennom 

engasjement og ved aktiv utøvelse av stemmeretten. 

 

Forvalteren gjennomgår og vurderer de viktigste negative effektene på alle investeringer. 

 

Intet bærekraftig investeringsmål 

 

Dette finansproduktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke dette som sitt 
mål for bærekraftige investeringer. 
 

Miljømessige eller sosiale egenskaper for finansproduktet 

 
Miljøegenskapene som fondet fremmer, er begrensing av klimaendringer, det vil si en reduksjon i 
karbonintensiteten (målt som karbonutslipp per MWt) og anvendelse av fornybare og renere 
energiteknologier.  
  
De sosiale egenskapene som fondet fremmer, er beskyttelse av arbeiderrettigheter, og trygt og sikkert 
arbeidsmiljø for alle arbeidere.  
 
Investeringsstrategi 

 

Investeringsforvalteren fokuserer på å gå gjennom hvert selskap som vurderes som investering, 

inkludert hvordan de ulike selskapene prioriterer de mulige konsekvensene av klimaendringer eller 

sosiale standarder som målt av FNs Global Compact-prinsipper og OECDs Guidelines for Multinational 

Enterprises. 

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engasjere seg med selskaper der investeringsforvalteren er av den 

oppfatning at selskapet som det er investert i, ikke har tilstrekkelig fremgang innenfor de miljømessige 

og sosiale egenskapene som fondet fremmer. 
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Alle investeringsavdelingene hos FSI vurderer praksis for selskapsstyring med hensyn til aktuell politikk 

og retningslinjene. Eksempler: 

 

• Vurdering av styret – det skal være en transparent prosess for utnevnelse av nye 
styremedlemmer. Investeringsmedarbeiderne hos FSI vurderer om selskapene det er 
investert i, kan vise frem mangfold av kjønn, alder, etnisitet, seksualitet og meninger i hele 
organisasjonen og på styrenivå.  

• Eierrettigheter og aksjonærrettigheter – generelt vil ikke investeringsmedarbeiderne hos FSI 
gi sin støtte til forslag om endringer i selskapsstrukturen som reduserer aksjonærenes 
rettigheter eller endringer i kapitalstrukturen som kan utvanne aksjonærenes stemmekraft 
eller økonomiske rettigheter. 

• Avlønning – investeringsmedarbeiderne hos FSI forventer at lønnsstrukturene skal være 
enkle, langsiktige og rettet inn mot aksjonærverdien og avkastningen, for å oppmuntre 
ansvarlig risikotakning og i den grad det er aktuelt, å fremme en bredere forståelse av 
«suksess». 

 
Investeringsandeler 
 
Fondet investerer hovedsakelig (minst 70 % av netto aktivaverdi) i en diversifisert portefølje 
bestående av børsnoterte infrastruktur- og infrastrukturrelaterte aksjer eller aksjerelaterte 
verdipapirer fra utstedere som er børsnotert eller omsettes i regulerte markeder over hele verden. 
Infrastruktursektoren omfatter blant annet nyttetjenester (f.eks. vann og elektrisitet), motorveier og 
jernbaner, flyplasstjenester, havner og havnetjenester samt lagring og transport av olje og gass. 
 
 

 
1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter investeringene som gjøres av finansproduktet for å oppnå 
de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av finansproduktet.  
 
2. Andre omfatter de gjenværende investeringene gjort av finansproduktet som verken er i tråd med 
miljø- eller sosiale egenskaper og som heller ikke er kvalifisert som bærekraftige investeringer.  
  
  

Investeringer

1. innrettet
etter E/S-egenskaper

90 %

1.B Andre E/S-egenskaper

90 %

2. Andre

10 %
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Kategorien 1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter følgende: 
 

• Underkategori 1.A Bærekraft som omfatter bærekraftige investeringer med miljømessige 
eller sosiale mål  

• Underkategorien 1.B Andre E/S-egenskaper som omfatter investeringer som er i samsvar med 
miljømessige eller sosiale egenskaper, men som er kvalifisert som bærekraftige investeringer. 

 
Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper 
 

Fondet fremmer følgende miljøegenskaper: 

Klimatiltak, det vil si en reduksjon i karbonintensitet og anvendelse av fornybare og renere 

energiteknologier. 

 

Bærekraftsindikatorene som brukes til å måle oppnåelsen av denne miljøegenskapen, er en fallende 

karbonintensitet på porteføljens posisjoner i nyttetjenester (som er ansvarlige for det store flertallet 

av porteføljens utslipp), ved bruk av målt karbonutslipp per MWt strøm som genereres. 

 

Denne indikatoren for bærekraft overvåker ved bruk av en proprietær database som følger 

karbonintensiteten hos nyttetjenesteleverandørene, og som ser på om dette måltallet faller over 

femårsperioder. Databasen overvåker også en rekke andre klimarelaterte nøkkeltall, som absolutte 

karbonutslipp og karbonavtrykk. 

 

Fondet fremmer følgende sosiale egenskaper: 

Beskyttelse av arbeiderrettigheter, og et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidere. 

 

Bærekraftsindikatorene som brukes til å måle oppnåelsen av disse sosiale egenskapene, er innretning 

etter de ti prinsippene i FNs Global Compact og etter OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. 

 

Denne bærekraftsindikatoren overvåkes månedlig, ved at det undersøkes om noen av aksjene som 

medarbeiderne analyserer og gransker, anses å være i brudd på FNs Global Compact eller OECDs 

Guidelines for Multinational Enterprises. For å avgjøre dette bruker vi analyse fra Sustainalytics, en 

uavhengig tredjeparts dataleverandør. 

 

Metodikk  

 
Avtagende karbonintensitet 
Karbonintensiteten i porteføljens beholdninger måles på en rekke måter. For det første analyseres 
hele porteføljen på en måte som er i samsvar med rammeverket fra Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD), på bakgrunn av data fra MSCI ESG. I denne metoden beregnes 
karbonintensiteten for hver beholdning ved bruk av følgende formel: 
 

• Omfang 1+2-utslipp per MNOK i salg 
 
Denne metoden kan brukes til å sammenligne mot en referanseindeks eller mellom porteføljer samt 
for deler av porteføljen og til analyse. Investeringsmedarbeiderne har bekymringer vedrørende bruk 
av salg som nevner i denne formelen, fordi andre faktorer som valuta- eller råvarepriser kan ha stor 
effekt på dollarverdien til salgene, uten at det har noen effekt på utslippene. Denne metoden blir 
imidlertid anbefalt av TCFD, og medarbeiderne støtter økt sammenlignbarhet i rapportering til 
investorer. 
 
I tillegg til dette driver investeringsmedarbeiderne en proprietær database som overvåker en rekke 
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måltall for ESG. Disse måltallene omfatter forskjellig klimarelatert statistikk, som absolutte 
karbonutslipp, karbonavtrykk og karbonintensitet (alt målt på aksje-, portefølje- og strateginivå). 
 
Nyttetjenester utgjør vanligvis rundt halvparten av porteføljen, og står bak det aller meste av 
porteføljerelaterte karbonutslipp. Denne databasen bruker følgende formel for å fastsette 
karbonintensitet for porteføljens beholdning innenfor nyttetjenester: 
 

• Omfang 1+2-utslipp per MWt generert elektrisitet 
 
Denne databasen viser karbonintensiteten til porteføljens selskaper innenfor nyttetjenester for hvert 
av de siste fem årene, og kontrollerer om dette måltallet faller over rullende femårsperioder. 
 
Videre følger investeringsavdelingen med på om selskaper arbeider eller ikke arbeider med Science 
Based Targets-initiativet (et tydelig definert veikart for selskaper for å redusere klimagassutslipp), om 
et selskap anses som MSCI ESG-leder eller -sinke og om ulike selskaper har inngått en forpliktelse om 
netto nullutslipp. 
 
Innretning etter de ti prinsippene i FNs Global Compact og etter OECDs Guidelines for Multinational 
Enterprises 
 
Hver måned kjører medarbeiderne en rapport på alle aksjene i gruppens fokusliste for å avgjøre om 
noen av porteføljens posisjoner ble ansett for å være i strid med enten FNs Global Compact eller med 
OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. 
 
Rapportene er basert på Global Standards Screening (GSS)-analyser fra Sustainalytics, en uavhengig 
tredjeparts leverandør av ESG-data. GSS-analysene fanger opp alvorlige, systemiske og strukturelle 
brudd på internasjonale normer som nedfelt i FNs Global Compact-prinsipper. 
 
Vurderinger understøttes av referanser til OECDs Guidelines for Multinational Enterprises og FNs 
Guiding Principles on Business and Human Rights, samt deres underliggende konvensjoner. GSSs 
selskapsvurderinger speiler flere aspekter, blant annet: 
 

• Alvorlighetsgraden på konsekvensene for interessenter og/eller miljøet - skala, omfang og 
uopprettelighet 

• Selskapets ansvar - ansvarlighet, eksepsjonell og systemisk art 
• Selskapsledelse - respons, styringssystemer og implementering 

 
Brudd blir gjennomgått og vurdert av investeringsmedarbeiderne og fulgt opp gjennom engasjement 
med selskapsledelse. Vedvarende eller systematiske brudd kan føre til at fondet avinvesterer. 
 
Datakilder og behandling 
 
Datakildene som brukes til å overvåke fondets miljømessige og sosiale egenskaper, er fra både 
tredjeparts leverandører av analyser og fra direkte engasjement med selskaper det er investert i.  
Tredjeparts dataleverandører er blant annet Sustainalytics, ISS, Reprisk og MSCI.  Disse datatjenestene 
brukes til å opplyse og supplere dataene som samles direkte inn fra selskaper fondet er investert i. 
 
  



18 
 

Før anskaffelse vurderes dataleverandørtjenester med hensyn til dekning, nøyaktighet og tidsriktighet 
av FSIs ESG-konsekvenskomité, som ledes av FSIs medarbeidere for ansvarlige investeringer. Etter 
anskaffelse vil investeringsforvalterne gi beskjed til dataleverandørene om eventuell unøyaktig 
informasjon.  
 
Dataene behandles av Ri-medarbeiderne og gjøres tilgjengelige for investeringsmedarbeiderne og den 
globale investeringskomiteen. 
 
Investeringsforvalteren vil bruke informasjon som er hentet direkte fra selskapene det er investert i, 
der det måtte finnes hull i leverandørens data.  
 
Begrensninger i metodikken og dataene 
 
Begrensninger i data fra tredjeparter vil ha sin opprinnelse i dekningen og metodikken deres, samt fra 
begrenset rapportering fra utstederselskapene.  Når data ikke er tilgjengelig, kan 
tredjepartsleverandører bruke beregningsmodeller eller referanseindikatorer. Metodikken som 
benyttes av dataleverandører, kan innebære en viss subjektivitet. Mens data samles inn kontinuerlig, 
kan data i disse raskt skiftende omstendigheter utdateres i løpet av kort tid. 
 
Oppnåelsen av de sosiale og miljømessige egenskapene er ikke helt avhengig av tredjepartsdata med 
tanke på begrensningene i disse, og manglende data utfylles gjennom direkte engasjement med 
selskaper det er investert i.  
 
Selskapsgjennomgang 
 
Intern 
 
Grundig gjennomgang utføres på finansproduktets underliggende aktiva av analytikere og 
porteføljeforvaltere. Vi gjennomfører omfattende analyser på en rekke områder, blant annet 
følgende: 
 

• selskapsrapporter og finansielle rapporter 
• møter med selskapets ledelse og kapitalomvisninger 
• møter med konkurrenter, leverandører, kunder, tilsyn, offentlige tjenestemenn og 

bransjeorganisasjoner 
• oppbygging av detaljerte finansielle modeller for hvert selskap som dekkes 
• sammenligning av viktige økonomiske indikatorer for et selskap med dets konkurrenter. 

 
Investeringsmedarbeiderne anser at den viktigste kilden til analyse genereres internt gjennom 
regelmessige møter med konsernledelse og andre interessenter, blant annet leverandører, 
konkurrenter, tilsyn og bransjeorganisasjoner 
 
Medarbeidernes samlede erfaring innenfor investeringer innebærer en dyp forståelse av selskaper og 
markeder, og medarbeiderne mener at de er best posisjonert til å danne seg et syn på selskapene i 
mulighetssettet, deriblant deres holdning til ESG og vesentligheten av ESG-saker. For å supplere 
medarbeidernes egne analyser benyttes ulike eksterne analysetjenester, for eksempel følgende: 
 
• offentlige forskningsstudier 
• bransjestudier 
• leverandører av ESG-analyser og 
• analyserapporter fra meglere. 
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Aksjedekningen deles opp etter sektor for å maksimere medarbeidernes spesialistkunnskap og for å 

identifisere beste praksis globalt.  Medarbeidernes erfaring og stabilitet sørger for at hver sektor har 

blitt dekket av mer enn én analytiker, noe som gir et effektivt reserverammeverk. Medarbeiderne 

oppfordres til å bidra med synspunkter på alle aksjer, ikke bare de som er under deres direkte 

dekning, og alle aksjeforslag diskuteres åpent. Det endelige investeringsansvaret hviler på Peter 

Meany, som er gruppeleder. 

 
Eksternt 
 
Medarbeidernes interne gjennomgang støttes av en rekke kontroller som fungerer uavhengig av 
investeringsavdelingen. 
 
Avdelingen for forskriftsoverholdelse innen investering er en underavdeling av selskapets avdeling for 
risikostyring og forskriftsoverholdelse. Førstnevnte utfører en uavhengig kontroll for å sikre samsvar 
med alle porteføljekonstruksjonsparametre, enten de er pålagt ved forskrifter, av kunden eller i form 
av interne grenser. Aktuelle interne grenser omfatter forbud mot å investere i selskaper som har vist 
seg å være innblandet i produksjon av atomvåpen samt selskaper som er involvert i produksjon av 
tobakk eller tobakk-tilstøtende produkter som e-sigaretter og dampeutstyr. Avdelingen for 
forskriftsoverholdelse innen investering er ansvarlig for å overvåke grensene for fondene, og for å 
eskalere eventuelle brudd til porteføljeforvalterne og leder av Global Listed Infrastructure-strategien. 
 
I tillegg har avdelingen kalt Investment Product Research & Assurance (IPRA) ansvaret for å overvåke 
investeringsporteføljer, for å sikre samsvar med deres oppgitte investeringsstil og -prosess. De 
gjennomgår og tolker risiko- og resultatrapporter som er utarbeidet av resultatsmedarbeiderne, og er 
ansvarlige for å implementere stresstesting og likviditetsovervåking av fond, der dette er 
hensiktsmessig. IPRA-medarbeiderne er uavhengige av fondenes forvalteravdelinger og Global Head 
of Investment Management. De rapporterer og kommenterer om resultater og risiko til Global 
Investment Committee og regionale komiteer og styrer. 
 
Retningslinjer for engasjement 
 
First Sentier Investors’ (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles beskriver 
standarden for engasjementspraksis for alle investeringsmedarbeiderne i FSI.  Retningslinjene 
fastsetter også FSIs tilnærmingsmåte til kontroversielle bærekraftsrelaterte virksomheter. 
 
Å engasjere seg i en aktiv dialog med selskaper eller enheter som det er investert i, er en viktig 
aktivitet, da det gir en viktig mulighet til å forbedre forståelsen av virksomheten, og til å overvåke 
vesentlige forretningsmessige problemstillinger, inkludert strategi, kapitalallokering og økonomi, samt 
deres tilnærmingsmåte til miljømessige, sosiale og selskapsstyringsspørsmål, og gjør det mulig for oss 
å påvirke selskapene til å forbedre disse praksisene. 
 
Bredden, dybden og hyppigheten av engasjement vil variere betydelig på bakgrunn av en rekke 
faktorer, inkludert risiko og muligheter som selskapet står overfor, muligheten og vilje til å engasjere 
seg med selskapet og størrelsen eller arten på investeringen.    
 
Retningslinjene finner du på www.firstsentierinvestors.com  
 
Valgt referanseindeks 
 
Gjelder ikke  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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4. Responsible Listed Infrastructure finansprodukter 
 

Navn LEI 

Markedsaktør(er) i finansmarkedene 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc i/t 

Finansprodukt(er) 

First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund 

549300E7HMFL0HQCAU90 

 
Sammendrag 
 
Fondsforvalteren søker å forstå og fange opp bærekraftsrisiko og -muligheter ved hjelp av en 
proprietær modell som rangerer på kvalitet og bærekraftsanalyser, for å velge aktiva som bidrar til 
eller drar nytte av bærekraftig utvikling med hensyn til FNs bærekraftsmål. 
 
Vanligvis vil minst trettifem prosent av fondets eiendeler bestå av bærekraftige investeringer med en 
miljømessig eller sosial egenskap (med mindre fondet er i ferd med å avinvestere).  [Noen 
bærekraftige investeringer kan være innrettet etter EUs taksonomi, men dette er ikke et uttrykt 
utvalgskriterium for fondet.]  Ikke-bærekraftige investeringer skal være innrettet etter et miljømessige 
eller sosialt bærekraftsmål fra FN.   
 
Fremdrift mot de miljøegenskapene som fondet fremmer, måles ved karbonintensiteten til selskapene 
som fondet er investert i, over femårige rulleringsperioder (merk at kullfyrt strømgenerering må 
utgjøre mindre enn 20 prosent av de samlede aktiva i selskaper det er investert i), og ved å innrette 
alle investeringer etter ett av FNs bærekraftsmål. 
 
Fremdrift mot de sosiale egenskapene som fondet fremmer (som er beskyttelse av arbeiderrettigheter 
og trygt og sikkert arbeidsmiljø), måles mot FNs Global Compact-prinsipper og OECDs Guidelines for 
Multinational Enterprises. 
 
Fondet forplikter seg til å innrette seg etter netto null innen 2050. Fondet har også satt et midlertidig 
mål om innen 2030 å redusere sin vektede gjennomsnittlige karbonintensitet (WACI) til under 50 % av 
2019-referanseindeksen.  
 
Fondsforvalteren har som mål å ha en positiv innflytelse på selskaper som det er investert i, gjennom 
engasjement og ved aktivt utøve stemmeretten. 
 
Forvalteren gjennomgår og vurderer de viktigste negative effektene på alle investeringer. 
 
Intet bærekraftig investeringsmål 
 
Dette finansproduktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke dette som sitt 
mål for bærekraftige investeringer. 
 
Dette finansproduktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. Selv om det ikke har 
bærekraftig investering som mål, vil minst 35 % av fondet bestå av bærekraftige investeringer.  
 
For å sikre at fondet lykkes innenfor bærekraftige investeringer, søker vi å finne ut om aksjene det 
investerer i, kan ha en negativ innvirkning sett fra et bærekraftsperspektiv. Dette omfatter områder 
som miljømessige, sosiale saker og arbeidsforhold, respekt for menneskerettigheter samt arbeid mot 
korrupsjon og bestikkelser.  
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Vi forplikter oss til at alle selskaper som holdes av fondet, skal vurderes med hensyn til aktuelle 
skadevirkninger. Medarbeidernes samlede erfaring innen investering gir en dyp forståelse av 
selskaper og markeder, og de mener at de er best rustet til å danne seg en formening om holdningen 
til bærekraft i selskapene det er investert i og vesentligheten av bærekraftsrelaterte saker. 
  
Resultatene av denne vurderingen gjenspeiles i kvalitetspoengsummen som vi tildeler alle selskaper 
vi undersøker og analyserer, og i bærekraftsanalysen som vi foretar.  
 
Der det identifiseres negative konsekvenser for bærekraft, vil medarbeiderne i tillegg engasjere seg 
aktivt med det aktuelle selskapet i samsvar med forpliktelsene under First Sentier Investors’ 
retningslinjer for ansvarlig investering og forvaltning.  
 
Der det ikke lykkes gjennom engasjementet, vurderer investeringsavdelingen å eskalere problemet på 
følgende måter: 
  
• å inngå bredere engasjement sammen med andre investorer,  
• å skrive til eller møte med styreleder eller fremste uavhengige styremedlem,  
• å stemme mot styret som de opplever ikke sørger for egnet tilsyn eller  
• å offentliggjøre avdelingens synspunkter.  
 
Hvis et passende svar ikke mottas fra selskapet, vil avdelingen vurdere salg. 
 
Investeringsavdelingen sikrer også at selskapene som fondet investerer i, overholder de ti prinsippene 
i FNs Global Compact og etter OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. Medarbeiderne utfører 
en månedlig kontroll for å avdekke om noen av porteføljens posisjoner vurderes å være i strid med 
disse prinsippene eller retningslinjene. 
 
Miljømessige eller sosiale egenskaper for finansproduktet 

 
Miljøegenskapene som fondet fremmer er: 
 

• begrensinger av klimaendringer (ved reduksjon av karbonintensitet (målt som karbonutslipp 
per MWt), etablering av energiinfrastruktur som er nødvendig for å gjøre avkarbonisering av 
energisystemer mulig samt produksjon av rent og effektivt drivstoff fra fornybare eller 
karbonnøytrale kilder) og 

• innretting av selskaper som det er investert i, til de av FNs bærekraftsmål som er mest 
relevante for infrastrukturselskaper, nemlig: 

 
o Bærekraftsmål 6:  Rent vann og gode sanitærforhold 
o Bærekraftsmål 7:  Ren energi til alle 
o Bærekraftsmål 9:  Industri, innovasjon og infrastruktur  
o Bærekraftsmål 11:   Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
o Bærekraftsmål 12:  Ansvarlig forbruk og produksjon 
o Bærekraftsmål 13:  Stopping av klimaendringene 

  
De sosiale egenskapene som fondet fremmer, er beskyttelse av arbeiderrettigheter, og trygt og sikkert 
arbeidsmiljø for alle arbeidere.  
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Investeringsstrategi 

 

Investeringsforvalteren fokuserer på å vurdere de ulike selskapene det eventuelt skal investeres i, 

inkludert hvordan hvert selskap prioriterer de mulige konsekvensene av klimaendringer. 

 

Miljøelementene det fokuseres på, er selskapets innretting etter de av FNs bærekraftsmål som er 

aktuelle for infrastruktur (rent vann og gode sanitærforhold, ren energi til alle, innovasjon og 

infrastruktur i industrien og bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon samt 

å stoppe klimaendringene). 

 

Investeringsforvalteren vil proaktivt engasjere seg med selskaper der investeringsforvalteren er av den 

oppfatning at selskapet som det er investert i, ikke har tilstrekkelig fremgang innenfor de miljømessige 

og sosiale egenskapene som fondet fremmer. 

 

Alle investeringsavdelingene hos FSI vurderer praksis for selskapsstyring med hensyn til aktuell politikk 

og retningslinjene. Eksempler: 

 

• Vurdering av styret – det skal være en transparent prosess for utnevnelse av nye 
styremedlemmer. Investeringsmedarbeiderne hos FSI vurderer om selskapene det er 
investert i, kan vise frem mangfold av kjønn, alder, etnisitet, seksualitet og meninger i hele 
organisasjonen og på styrenivå.  

• Eierrettigheter og aksjonærrettigheter – generelt vil ikke investeringsmedarbeiderne hos FSI 
gi sin støtte til forslag om endringer i selskapsstrukturen som reduserer aksjonærenes 
rettigheter eller endringer i kapitalstrukturen som kan utvanne aksjonærenes stemmekraft 
eller økonomiske rettigheter. 

• Avlønning – investeringsmedarbeiderne hos FSI forventer at lønnsstrukturene skal være 
enkle, langsiktige og rettet inn mot aksjonærverdien og avkastningen, for å oppmuntre 
ansvarlig risikotakning og i den grad det er aktuelt, å fremme en bredere forståelse av 
«suksess». 

 

Andel investeringer 

 

Fondet vil i hovedsak søke å investere (minst 70 % av sin netto aktivaverdi) i en diversifisert portefølje 

av aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer som er utstedt av selskaper som eier betydelige aktiva i, eller 

henter betydelige inntekter fra, infrastruktursektoren. Disse verdipapirene er børsnotert eller 

omsettes i regulerte markeder over hele verden. Infrastruktursektoren omfatter blant annet 

nyttetjenester (gass, vann og elektrisitet), motorveier og jernbaner, mobilmaster og satellitter, 

flyplasstjenester, havner og havnetjenester samt lagring og transport av energi. 
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1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter investeringene som gjøres av finansproduktet for å oppnå 

de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av finansproduktet.  

2. Andre omfatter de gjenværende investeringene gjort av finansproduktet som verken er i tråd med 

miljø- eller sosiale egenskaper og som heller ikke er kvalifisert som bærekraftige investeringer.  

  

Kategori 1. Innrettet etter E/S-egenskaper omfatter følgende: 

 

• Underkategori 1.A Bærekraft som omfatter bærekraftige investeringer med miljømessige 
eller sosiale mål  

• Underkategorien 1.B Andre E/S-egenskaper som omfatter investeringer som er i samsvar med 
miljømessige eller sosiale egenskaper, men som er kvalifisert som bærekraftige investeringer. 

 

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper 

 

Fondet fremmer følgende miljøegenskaper:  

 

Klimatiltak, det vil si en reduksjon i karbonintensitet og anvendelse av fornybare og renere 

energiteknologier. 

 

Bærekraftsindikatorene som brukes til å måle oppnåelsen av denne miljøegenskapen, er en fallende 

karbonintensitet på porteføljens posisjoner i nyttetjenester (som er ansvarlige for det store flertallet 

av porteføljens utslipp), ved bruk av målt karbonutslipp per MWt strøm som genereres. 

 

Denne indikatoren for bærekraft overvåker ved bruk av en proprietær database som følger 

karbonintensiteten hos nyttetjenesteleverandørene, og som ser på om dette måltallet faller over 

femårsperioder. Databasen overvåker også en rekke andre klimarelaterte nøkkeltall, som absolutte 

karbonutslipp og karbonavtrykk.  

 

Investeringsmedarbeiderne bruker også en grense på fondets beholdning som er på 20 % 

kullkrafteksponering (målt etter andelen av selskapets samlede eiendeler som består av 

kullkraftanlegg).  

 

Investeringer

1. Innrettet
etter E/S-egenskaper

90 %

1. A Bærekraftig

[35 %] 

Innrettet etter 
taksonomien

[10 %]

Annet miljømessig

[12,5 %]

Sosialt

[12,5 %]

1.B Andre E/S-
egenskaper

[65 %]

2. Andre

10 %



24 
 

Innretting av selskaper som det er investert i til de av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for 

infrastrukturselskaper, nemlig: 

 

• Bærekraftsmål 6:  Rent vann og gode sanitærforhold 
• Bærekraftsmål 7:  Ren energi til alle 
• Bærekraftsmål 9:  Industri, innovasjon og infrastruktur 
• Bærekraftsmål 11:  Bærekraftige byer og lokalsamfunn  
• Bærekraftsmål 12:  Ansvarlig forbruk og produksjon 
• Bærekraftsmål 13:  Stopping av klimaendringene 

 

Taksonomien for investeringer i bærekraftig utvikling brukes til å avgjøre i hvilken grad 

kapitalkostnadene i de ulike selskaper som investeringstemaet analyserer, bidrar til bærekraftsmålene 

som er oppført over.   

 

Noen selskapers bidrag til disse målene kan ikke måles gjennom kapitalkostnader. I slike tilfeller 

analyserer medarbeiderne mer hensiktsmessige data for sektoren, eller vurderer innrettingen etter 

EUs taksonomi. 

 

Fondet fremmer følgende sosiale egenskaper:  

 

 Beskyttelse av arbeiderrettigheter, og et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidere. 

 Bærekraftsindikatorene som brukes til å måle oppnåelsen av disse sosiale egenskapene, er 
innretning etter de ti prinsippene i FNs Global Compact og etter OECDs Guidelines for 
Multinational Enterprises. 

 Denne bærekraftsindikatoren overvåkes månedlig, ved at det undersøkes om noen av aksjene 
som medarbeiderne analyserer og gransker, anses å være i brudd på FNs Global Compact eller 
OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. For å avgjøre dette bruker medarbeiderne 
analyse fra Sustainalytics, en uavhengig dataleverandør. 

 

Metodikk 

 
Avtagende karbonintensitet 
Karbonintensiteten i porteføljens beholdninger måles på en rekke måter. For det første analyseres 
hele porteføljen på en måte som er i samsvar med rammeverket fra Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD), på bakgrunn av data fra MSCI ESG. I denne metoden beregnes 
karbonintensiteten for hver beholdning ved bruk av følgende formel: 
 

 Omfang 1+2-utslipp per MNOK i salg 
 
Denne metoden kan brukes til å sammenligne mot en referanseindeks eller mellom porteføljer samt 

for deler av porteføljen og til analyse. Investeringsmedarbeiderne har bekymringer vedrørende bruk 

av salg som nevner i denne formelen, fordi andre faktorer som valuta- eller råvarepriser kan ha stor 

effekt på dollarverdien til salgene, uten at det har noen effekt på utslippene. Denne metoden blir 

imidlertid anbefalt av TCFD, og medarbeiderne støtter økt sammenlignbarhet i rapportering til 

investorer. 

 
I tillegg til dette driver investeringsmedarbeiderne en proprietær database som overvåker en rekke 
måltall for ESG. Disse måltallene omfatter forskjellig klimarelatert statistikk, som absolutte 
karbonutslipp, karbonavtrykk og karbonintensitet (alt målt på aksje-, portefølje- og strateginivå). 
 
Nyttetjenester utgjør vanligvis rundt halvparten av porteføljen, og er står bak det aller meste av 
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porteføljerelaterte karbonutslipp. Denne databasen bruker følgende formel for å fastsette 
karbonintensitet for porteføljens beholdning innenfor nyttetjenester: 
 

 Omfang 1+2-utslipp per  MWt generert elektrisitet 
 
Denne databasen viser karbonintensiteten til porteføljens selskaper innenfor nyttetjenester for hvert 
av de siste fem årene, og kontrollerer om dette måltallet faller over rullende femårsperioder. 
 
Videre følger investeringsavdelingen med på om selskaper arbeider eller ikke arbeider med Science 
Based Targets-initiativet (et tydelig definert veikart for selskaper for å redusere klimagassutslipp), om 
et selskap anses som MSCI ESG-leder eller -sinke og om ulike selskaper har inngått en forpliktelse om 
netto nullutslipp. 
 
20 % grense på eksponering mot kull  
Bærekraftsindikatoren i form av grensen på maksimalt 20 % eksponering overvåkes gjennom analyse 
og undersøkelser som utføres av investeringsavdelingen, og med finansmodellene som 
medarbeiderne bygger og opprettholder for de ulike selskapene de følger.  
 
Innretting av selskaper som det er investert i til de av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for 
infrastrukturselskaper, nemlig: 
 

• Bærekraftsmål 6:  Rent vann og gode sanitærforhold 
• Bærekraftsmål 7:  Ren energi til alle 
• Bærekraftsmål 9:  Industri, innovasjon og infrastruktur 
• Bærekraftsmål 11:  Bærekraftige byer og lokalsamfunn  
• Bærekraftsmål 12:  Ansvarlig forbruk og produksjon 
• Bærekraftsmål 13:  Stopping av klimaendringene 

 
Selskapets innretting etter bærekraftsmålene som er oppført ovenfor, er basert på en vurdering av 
andelen av selskapets kapitalkostnader som anvendes på virksomhet som støtter disse målene.   
 
Analyse av dette emnet utføres av investeringsavdelingens analytikere og porteføljeforvaltere, ved 
bruk av taksonomi for bærekraftig utvikling, for å vurdere de ulike selskapene som følges.  
 
Noen selskapers bidrag til disse målene kan ikke måles gjennom kapitalkostnader. I slike tilfeller 
analyserer medarbeiderne mer hensiktsmessige data for sektoren, eller vurderer innrettingen etter 
EUs taksonomi.  
 
Innretning etter de ti prinsippene i FNs Global Compact og etter OECDs Guidelines for Multinational 
Enterprises 
 
Hver måned kjører medarbeiderne en rapport på alle aksjene i gruppens fokusliste for å avgjøre om 
noen av porteføljens posisjoner ble ansett for å være i strid med enten FNs Global Compact eller med 
OECDs Guidelines for Multinational Enterprises. 
 
Rapportene er basert på Global Standards Screening (GSS)-analyser fra Sustainalytics, en uavhengig 
tredjeparts leverandør av ESG-data. GSS-analysene fanger opp alvorlige, systemiske og strukturelle 
brudd på internasjonale normer som nedfelt i FNs Global Compact-prinsipper. 
 
Vurderinger understøttes av referanser til OECDs Guidelines for Multinational Enterprises og FNs 
Guiding Principles on Business and Human Rights, samt deres underliggende konvensjoner. GSSs 
selskapsvurderinger speiler flere aspekter, blant annet: 
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• Alvorlighetsgraden på konsekvensene for interessenter og/eller miljøet - skala, omfang og 
uopprettelighet 

• Selskapets ansvar - ansvarlighet, eksepsjonell og systemisk art 
• Selskapsledelse - respons, styringssystemer og implementering 

 
Brudd blir gjennomgått og vurdert av investeringsmedarbeiderne og fulgt opp gjennom engasjement 
med selskapsledelse. Vedvarende eller systematiske brudd kan føre til at fondet avinvesterer. 
 

Datakilder og behandling 

 

Datakildene som brukes til å overvåke fondets miljømessige og sosiale egenskaper, er fra både 

tredjeparts leverandører av analyser og fra direkte engasjement med selskaper det er investert i.  

Tredjeparts dataleverandører er blant annet Sustainalytics, ISS, Reprisk og MSCI.  Disse datatjenestene 

brukes til å opplyse og supplere dataene som samles direkte inn fra selskaper fondet er investert i. 

 

Før anskaffelse vurderes dataleverandørtjenester med hensyn til dekning, nøyaktighet og tidsriktighet 

av FSIs ESG-konsekvenskomité, som ledes av FSIs medarbeidere for ansvarlige investeringer. Etter 

anskaffelse vil investeringsforvalterne gi beskjed til dataleverandørene om eventuell unøyaktig 

informasjon.  

 

Dataene behandles av Ri-medarbeiderne og gjøres tilgjengelige for investeringsmedarbeiderne og den 

globale investeringskomiteen. 

 

Investeringsforvalteren vil bruke informasjon som er hentet direkte fra selskapene det er investert i, 

der det måtte finnes hull i leverandørens data.  

 

Begrensninger i metodikken og dataene 

 

Begrensninger i data fra tredjeparter vil ha sin opprinnelse i dekningen og metodikken deres, samt fra 

begrenset rapportering fra utstederselskapene.  Når data ikke er tilgjengelig, kan 

tredjepartsleverandører bruke beregningsmodeller eller referanseindikatorer. Metodikken som 

benyttes av dataleverandører, kan innebære en viss subjektivitet. Mens data samles inn kontinuerlig, 

kan data i disse raskt skiftende omstendigheter utdateres i løpet av kort tid. 

 

Oppnåelsen av de sosiale og miljømessige egenskapene er ikke helt avhengig av tredjepartsdata med 

tanke på begrensningene i disse, og manglende data utfylles gjennom direkte engasjement med 

selskaper det er investert i.  

 

Selskapsgjennomgang 

 

Internt 

Grundig gjennomgang utføres på finansproduktets underliggende aktiva av analytikere og 

porteføljeforvaltere. Vi gjennomfører omfattende analyser på en rekke områder, blant annet 

følgende: 

 

• selskapsrapporter og finansielle rapporter 
• møter med selskapets ledelse og kapitalomvisninger 
• møter med konkurrenter, leverandører, kunder, tilsyn, offentlige tjenestemenn og 

bransjeorganisasjoner 
• oppbygging av detaljerte finansielle modeller for hvert selskap som dekkes 
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• sammenligning av viktige økonomiske indikatorer for et selskap med dets konkurrenter. 
 

Investeringsmedarbeiderne anser at den viktigste kilden til analyse genereres internt gjennom 

regelmessige møter med konsernledelse og andre interessenter, blant annet leverandører, 

konkurrenter, tilsyn og bransjeorganisasjoner 

 

Medarbeidernes samlede erfaring innenfor investeringer innebærer en dyp forståelse av selskaper og 

markeder, og medarbeiderne mener at de er best posisjonert til å danne seg et syn på selskapene i 

mulighetssettet, deriblant deres holdning til ESG og vesentligheten av ESG-saker. For å supplere 

medarbeidernes egne analyser benyttes ulike eksterne analysetjenester, for eksempel følgende: 

 

• Offentlige forskningsstudier 
• bransjestudier 
• leverandører av ESG-analyser og 
• analyserapporter fra meglere. 

 

Aksjedekningen deles opp etter sektor for å maksimere medarbeidernes spesialistkunnskap og for å 

identifisere beste praksis globalt.  Medarbeidernes erfaring og stabilitet sørger for at hver sektor har 

blitt dekket av mer enn én analytiker, noe som gir et effektivt reserverammeverk. Medarbeiderne 

oppfordres til å bidra med synspunkter på alle aksjer, ikke bare de som er under deres direkte dekning, 

og alle aksjeforslag diskuteres åpent.  Det endelige investeringsansvaret hviler på Peter Meany, som 

er gruppeleder. 

 

Eksternt 

Medarbeidernes interne gjennomgang støttes av en rekke kontroller som fungerer uavhengig av 

investeringsavdelingen. 

 

Avdelingen for forskriftsoverholdelse innen investering er en underavdeling av selskapets avdeling for 

risikostyring og forskriftsoverholdelse. Førstnevnte utfører en uavhengig kontroll for å sikre samsvar 

med alle porteføljekonstruksjonsparametre, enten de er pålagt ved forskrifter, av kunden eller i form 

av interne grenser. Aktuelle interne grenser omfatter forbud mot å investere i selskaper som har vist 

seg å være innblandet i produksjon av atomvåpen samt selskaper som er involvert i produksjon av 

tobakk eller tobakk-tilstøtende produkter som e-sigaretter og dampeutstyr. Avdelingen for 

forskriftsoverholdelse innen investering er ansvarlig for å overvåke grensene for fondene, og for å 

eskalere eventuelle brudd til porteføljeforvalterne og leder av Global Listed Infrastructure-strategien. 

 

I tillegg har avdelingen kalt Investment Product Research & Assurance (IPRA) ansvaret for å overvåke 

investeringsporteføljer, for å sikre samsvar med deres oppgitte investeringsstil og -prosess. De 

gjennomgår og tolker risiko- og resultatrapporter som er utarbeidet av resultatsmedarbeiderne, og er 

ansvarlige for å implementere stresstesting og likviditetsovervåking av fond, der dette er 

hensiktsmessig. IPRA-medarbeiderne er uavhengige av fondenes forvalteravdelinger og Global Head 

of Investment Management. De rapporterer og kommenterer om resultater og risiko til Global 

Investment Committee og regionale komiteer og styrer. 

 

Retningslinjer for engasjement 

 

First Sentier Investors’ (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles beskriver 

standarden for engasjementspraksis for alle investeringsmedarbeiderne i FSI.  Retningslinjene 

fastsetter også FSIs tilnærmingsmåte til kontroversielle bærekraftsrelaterte virksomheter. 
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Å engasjere seg i en aktiv dialog med selskaper eller enheter som det er investert i, er en viktig 

aktivitet, da det gir en viktig mulighet til å forbedre forståelsen av virksomheten, og til å overvåke 

vesentlige forretningsmessige problemstillinger, inkludert strategi, kapitalallokering og økonomi, samt 

deres tilnærmingsmåte til miljømessige, sosiale og selskapsstyringsspørsmål, og gjør det mulig for oss 

å påvirke selskapene til å forbedre disse praksisene. 

 

Bredden, dybden og hyppigheten av engasjement vil variere betydelig på bakgrunn av en rekke 

faktorer, inkludert risiko og muligheter som selskapet står overfor, muligheten og vilje til å engasjere 

seg med selskapet og størrelsen eller arten på investeringen.    

 

Retningslinjene finner du på www.firstsentierinvestors.com  

 

Valgt referanseindeks 

 

Gjelder ikke  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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Oversikt 2: Rapporter om finansprodukter knyttet til artikkel 

9 ifølge artikkel 10 i SFDR 
 
 
5. Stewart Investors – finansprodukter 
 

Navn LEI 

Markedsaktør(er) i finansmarkedene 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc i/t 

First Sentier Investors International IM Limited3 549300CCC4Z8M05T6N95 

Finansprodukt(er) 

Stewart Investors Asia Pacific and Japan 
Sustainability Fund 

549300G4DULVSULOBZ21 

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 
Sustainability Fund 

549300VKJEPJT5Q4V960 

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability 
Fund 

549300BZRT184DKU8I49 

Stewart Investors European Sustainability Fund 254900AC9R2R60MRRP06 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund 

549300YYD8Q6QBFGS653 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Sustainability Fund 

254900RVHSO4VFH1ZI59 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Sustainability Fund 

549300V44ENSGLMQBN36 

Stewart Investors Indian Subcontinent 
Sustainability Fund 

549300KV9RVYY1I3UF70 

Stewart Investors Worldwide Leaders 
Sustainability Fund 

5493003C0PDCQZH4VL30 

Stewart Investors Worldwide Sustainability 
Fund 

549300CUQ1MDVG6JSB91 

 
Sammendrag 
 
Artikkel 9-fondene fra Stewart Investors (investeringsforvalteren) og relaterte investeringsstrategier 
søker å oppnå langsiktig kapitalvekst samtidig som de genererer positive sosiale og/eller miljømessig 
bærekraftige utfall.  Investeringsavdelingen hos Stewart Investors benytter en investeringsprosess 
som er nedenfra-og-opp, og investerer i selskaper som både bidrar til og drar nytte av bærekraftig 
utvikling. Dette dokumentet skisserer Investeringsforvalterens metodikk for å oppfylle fondets 
bærekraftige investeringsmål gjennom grundig nedenfra-og-opp-analyse, selskapsengasjement, 
oppfølging av politikk om skadelige og kontroversielle produkter og tjenester, ekskluderingspolitikk i 
konsernet og eksterne granskningsleverandører. Dokumentet gir også detaljert informasjon om 
hvordan målene og resultatene for bærekraft overvåkes og vurderes både internt og ved bruk av 
eksterne rammeverk, og den beskriver også hvordan investeringsforvalteren forplikter seg til full 
transparens vedrørende selskaper som det er investert i og disses bidrag til bærekraftig utvikling. 

 
Ingen betydelig skade på det bærekraftige investeringsmålet  
 
Fondene investerer kun i selskaper som utgjør bærekraftige investeringer som bidrar til et sosialt 
og/eller miljømessig mål.   

                                                           
3 Ikke underlagt SFDR, rapporteres for transparensformål 
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Investeringsprosessen som er nedenfra-og-opp, resulterer i porteføljer som består av selskaper uten 
vesentlig eksponering mot skadelige produkter, tjenester eller prosesser. Investeringsforvalterens 
Portfolio Explorer-verktøy gir innsyn i selskaper som det er investert i. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 
 
Verktøyet gir et balansert syn på selskaper som er investert i, og fremhever de positive bidragene til 
bærekraftig utvikling, men også risikoer og områder for fremtidig engasjement. 
 
Alle skadelige forretningsaktiviteter er definert og offentliggjort, og underlagt investeringsforvalterens 
vesentlighetsvurdering. Investeringsforvalterens standpunkt overfor skadelige og kontroversielle 
produkter og tjenester og ekskluderte investeringer er tilgjengelig på nettstedet til Stewart Investors. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-
products-and-services.html 
 
Hvis det holdes en investering i et selskap som har vesentlig eksponering mot skadelige produkter og 
tjenester, skal dette offentliggjøres på nettstedet til Stewart Investors, med en forklaring om årsakene 
til unntaket og hvorfor posisjonen beholdes. Unntak kan oppstå hvis et selskap trapper ned en eldre 
næringsvirksomhet (i så fall engasjeres selskapet og oppfordres til å avvikle den aktuelle 
næringsvirksomheten), eller hvis et selskap bare indirekte er eksponert mot en skadelig bransje eller 
virksomhet. For eksempel kan et selskap som lager sikkerhetsprodukter for en rekke bransjer, også ha 
kunder i fossilt drivstoff eller i forsvarsindustrien. 
 
De ulike fonds eksponering mot slik virksomhet overvåkes kontinuerlig gjennom samsvarssystemer 
før og etter handel. 
 
De fremste skadelige virkningene fra bærekraftsfaktorer som er aktuelle for de ulike fondene, blir 
hensyntatt i investeringsforvalterens nedenfra-og-opp-analyse, selskapsengasjement, oppfølging av 
politikk om skadelige og kontroversielle produkter og tjenester, ekskluderingspolitikk i konsernet og 
eksterne granskningsleverandører. 
 
Investeringsforvalteren møter og samhandler med selskaper på løpende basis og vurderer 
kontinuerlig merittene og kvaliteten med hensyn til bærekraft. Der investeringsforvalteren finner 
endringer i selskapets kvalitet eller bærekraftsposisjonering etter møter, kontinuerlig overvåking eller 
gjennomgang av årsrapportene, vil investeringsforvalteren revurdere investeringsgrunnlaget. 
 
Fondets porteføljer vurderes fortløpende av eksterne tjenesteleverandører, inkludert med hensyn til 
kontroverser, produktinvolvering, karbonavtrykk og andre konsekvenstiltak samt brudd på sosiale 
normer. 
 
Principle Adverse Sustainability-indikatorene inngår i investeringsforvalterens selskapsanalyse, 
drøftes blant medarbeiderne og i engasjementsprogrammet.  
 
  

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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Avhengig av sakens art og selskapets respons vil investeringsforvalterens handlinger variere mellom: 
 

• gjennomgang av analysene og investeringsgrunnlaget for selskapet, der responsen noteres 
når den anses å være tilstrekkelig,  

• å engasjere seg med selskapet der ytterligere informasjon trengs eller det bør oppmuntres til 
bedre praksis og en egnet løsning på problemene, 

• å avvikle fondets posisjon i selskapet i tilfeller der engasjement har vært mislykket, eller der 
et atferdsmønster reiser bekymringer vedrørende kvaliteten på og integriteten til selskapets 
ledelse.  

 
De bærekraftige investeringene i fondene er i samsvar med OECDs Guidelines for Multinational 
Enterprises og FNs Guiding Principles on Business and Human Rights, inkludert prinsippene og 
rettighetene som er fastsatt i de åtte grunnleggende konvensjonene som er nevnt i erklæringen om 
fundamentale prinsipper og arbeiderrettigheter fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon og de 
internasjonale menneskerettighetene. 
 
Investeringsforvalteren overvåker kontinuerlig selskapene som eies, for å forstå eventuelle endringer 
i disses strategi. Hver fondsportefølje vurderes av en ekstern tjenesteleverandør for samsvar med 
OECDs Guidelines for Multinational Enterprises og FNs Guiding Principles on Business and Human 
Rights, FNs globale normer og for eksponering mot høyrisikobransjer. Investeringsforvalteren mottar 
også regelmessige oppdateringer om kontroverser fra overvåkingstjeneste. Når det dukker opp 
problemer i disse tjenestene, vil investeringsforvalteren gå gjennom og vurdere dette som en del av 
investeringsanalysen. Avhengig av detaljene i saken kan forvalteren kommunisere med det aktuelle 
selskapet. Hvis det er nødvendig, vil vi selge for å sikre at porteføljen fortsetter å oppfylle prinsippene 
som er i kjernen av investeringsfilosofien. 
 
Finansproduktets bærekraftige investeringsmål 
 
Fondet søker å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i selskaper som både bidrar til og drar 
nytte av bærekraftig utvikling, og dermed oppnå positive sosiale og miljømessige bærekraftige 
resultater. 
 
Positive sosiale bærekraftsresultater inkluderer tilrettelegging av bedre helse og trivsel, tilgang til 
muligheter for inntekt og næring, rettferdige arbeidsforhold og sikkerhet på arbeidsplassen, tilgang til 
utdanning og opplæringsmuligheter, kommunikasjon og tilgang til informasjon, økonomisk 
inkludering, bærekraftig transport og mobilitet, bedre tilgang til bolig, vann, sanitæranlegg og 
elektrisitet samt sosial inkludering og redusert ulikhet. 
 
Positive miljømessige bærekraftsresultater inkluderer mer forsiktig, effektiv og produktiv bruk av 
naturressurser, mindre avfall og forbedret avfallshåndtering, bredere innføring av praksis og tiltak for 
den sirkulære økonomien, anvendelse av fornybare og renere energiteknologi, reduserte 
klimagassutslipp, redusert vann-, luft- og annen miljøforurensning, en bremsing i graden av 
ødeleggelse av jordsmonnet, endring i arealbruk, avskoging og biologisk mangfold samt tiltak og 
teknologi som muliggjør tilpasning til og motstandsdyktighet mot klimaendringer.  
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Investeringsstrategi 

 

Fondene investerer kun i selskaper som utgjør bærekraftige investeringer som bidrar til et sosialt 

og/eller miljømessig mål.  

 

Kjennetegnene på investeringsstrategien er et eksklusivt fokus på selskaper som bidrar til og drar nytte 

av bærekraftig utvikling, en metode som er forskningsdrevet, fundamental, nedenfra-og-opp for 

utvelgelse og løpende analyse av investeringer, fokus på kvaliteten og bærekraftsegenskapene til de 

ulike selskapene, fokus på selskapsforvaltning og god styring, en langsiktig investeringshorisont og en 

forpliktelse til engasjement for å løse utfordringer og problemstillinger knyttet til bærekraft  

 

Den bindende prosessen for utvelgelse og å foreta bærekraftige investeringer er rettet mot det 

bærekraftige investeringsmålet på følgende måter: 

 

• Idégenerasjonen fokuserer kun på selskaper som har produkter og tjenester som bidrar til å 
løse vanskelige problemer, møte kritiske behov og bidra til en mer bærekraftig fremtid. 

• Selskapets analyser er nedenfra-og-opp og benytter all tilgjengelig kvalitativ informasjon og 
kvantitative data for å vurdere og forme et syn på kvalitetsegenskapene, 
bærekraftsposisjoneringen og sammenhengen der de ulike selskapene opererer. 

• Porteføljekonstruksjon følger en prosess som er nedenfra-og-opp og gjøres uten noe 
referanse til en referanseindeks for bærekraft eller noen annen form for referanseindeks. 

• Kontinuerlig overvåking fokuserer på selskapets utvikling, inkludert endringer i kvalitet og 
holdninger til bærekraft, nærings- og konkurranselandskapet, de regulatoriske omgivelser, 
den politisk-økonomiske konteksten som selskapet opererer under og i verdsettelsen. 

• Selskapets engasjement er rettet mot å oppmuntre bedriftenes ledelse til å løse 
bærekraftsspørsmål og andre investeringsrisikoer og muligheter. 

  

Investeringsforvalteren foretar analyse av selskapsstyringen, både i styret og i den operative 

utførelsen, som en viktig del av investeringsfilosofien, -strategien og -prosessen, fra idégenerering og 

analyse til fastsettelse av posisjonsstørrelse og engasjement. Analysen fokuserer på om bedriftskultur, 

eierskap og insentiver kombineres for å skape en styringsform som balanserer behovene til alle 

interessenter: arbeidstakere, miljø, leverandører, lokalsamfunn, kunder og aksjonærer. 

 

Viktige satsingsområder er uavhengighet og mangfold i styret, kompensasjonsstrukturer, ansattes 

utskiftningstakt, ledelsens ansiennitet i selskapet, leverandørvilkår som antall dager før betaling, 

politikk og praksis for kapitalallokering, skattepolitikk og -praksis samt om selskaper oppfører seg på 

måter som er mer enn tilstrekkelig for å beholde deres sosiale lisens til å drive virksomheten. 

 

I tillegg til teoretiske analyser foregår samtaler og møter med selskapseiere, -ledere og uavhengige 

styremedlemmer for å skape overbevisning om styringsrutiner i selskapene det investeres i. Oppdrag 

med skreddersydd og uavhengig forskning om bærekraftstemaer gis ut, som kan være alt fra farlige 

kjemikalier i produksjon av lakk til konfliktmineraler i leverandørkjeden for elektronikk, for å forstå 

hvordan selskaper lever opp til sitt sosiale og miljømessige ansvar. 

 

Analyse utført av tredjeparts dataleverandører brukes til å vurdere og overvåke om selskaper som 

deter investert i, er i samsvar med standardene for beste praksis, globale normer og kontroverser, og 

til å måle om selskapene oppfyller forventningene knyttet til styring. 

 

Videre vurderer alle investeringsmedarbeiderne hos Sentier Investors (FSI) praksis for selskapsstyring 

med hensyn til aktuell politikk og retningslinjene. Eksempler: 
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• Vurdering av styret – det skal være en transparent prosess for utnevnelse av nye 
styremedlemmer. FSI forventer at selskapene er i stand til å påvise mangfold innenfor kjønn, 
alder, etnisitet, seksuell orientering og tanker på tvers av organisasjonen og på styrenivå.  

• Eierrettigheter og aksjonærrettigheter – generelt vil ikke FSI gi sin støtte til forslag om 
endringer i selskapsstrukturen som reduserer aksjonærenes rettigheter eller endringer i 
kapitalstrukturen som kan utvanne aksjonærenes stemmekraft eller økonomiske rettigheter. 

 

Avlønning – FSI forventer at lønnsstrukturer skal være enkle, langsiktige, rettet inn mot 

aksjonærverdien/avkastningen, for å oppmuntre ansvarlig risikotakning og i den grad det er aktuelt, å 

fremme en bredere forståelse av «suksess» 

 

Andel investeringer 

 

Fondene investerer i hovedsak (minst 70 % av sin netto aktivaverdi) i en diversifisert portefølje med 

aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper med virksomhet som i hovedsak finner sted i 

investeringsregionen som er beskrevet i prospektet, og som er børsnoterte eller omsettes på regulerte 

markeder. 

 

Fondene investerer hovedsak (minst 90 % av sin netto aktivaverdi) i selskaper som er posisjonert for 

å bidra til, og dra nytte av, bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er basert på 

investeringsforvalterens egne filosofi. 

 
1.A Bærekraft omfatter bærekraftige investeringer med miljømessige eller sosiale mål.  Disse kan 

være innrettet etter taksonomien, uten at dette er nødvendig. 

 

2. Ikke-bærekraftig omfatter investeringer som ikke er kvalifisert som bærekraftige investeringer.  

Disse er vanligvis kontanter eller kontantekvivalenter som skal oppfylle likviditetskrav, eller aktiva som 

holdes for en effektiv operasjonell avvikling av posisjoner. 

 

 

 

 

Investeringer

1. Bærekraftig

90 %

Miljø

40 %

Innrettet etter 
taksonomien

0 %

Annet

40 %
Sosialt

90 %

2. Ikke-bærekraftig

10 %
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Overvåking av det bærekraftige investeringsmålet 

  

Investeringsforvalteren overvåker kontinuerlig selskapene som eies, for å forstå eventuelle endringer 

i disses bærekraftsposisjonering og generelle kvalitet. Dette skjer i form av investeringsforvalterens 

nedenfra-og-opp-analyse, selskapsengasjement, oppfølging av politikk om skadelige og 

kontroversielle produkter og tjenester, ekskluderingspolitikk i konsernet og eksterne 

granskningsleverandører.  Bidraget til hver fonds investeringer til de sosiale og miljømessige 

målsettingene vurderes også ved referanse til to rammeverksindikatorer – investeringsforvalterens 

pilarer for menneskelig utvikling og Project Drawdown-klimaendringsløsninger (beskrives mer 

inngående i punktet Metodikk). 

 

De ulike fondsporteføljene vurderes kvartalsvis av en ekstern tjenesteleverandør, for å sikre at alle 

selskapene som holdes, oppfyller de globale normene for beste forretningspraksis og utgjør intet 

unntak på tersklene for skadelige virksomheter i henhold til investeringsforvalterens politikk. 

  

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

products-and-services.html 

 

Globale normer er internasjonalt avtalte standarder for næringslivet, inkludert FNs Human Rights 

Norms for Businesses og FNs Global Compact-prinsipper. Investeringsforvalteren mottar også 

regelmessige oppdateringer om kontroverser fra overvåkingstjeneste. Nye posisjoner i porteføljen 

kontrolleres før første kjøp. 

 

Når det dukker opp problemer i disse tjenestene, vil investeringsforvalteren gå gjennom og vurdere 

dette som en del av investeringsanalysen. Avhengig av detaljene i saken kan forvalteren kommunisere 

med det aktuelle selskapet. Hvis det er nødvendig, vil vi selge for å sikre at porteføljen fortsetter å 

oppfylle prinsippene som er i kjernen av investeringsfilosofien. 

 

Forvalteren møter og samhandler med selskaper på løpende basis og vurderer kontinuerlig merittene 

og kvaliteten med hensyn til bærekraft. Der forvalteren finner endringer i selskapets kvalitet eller 

bærekraftsposisjonering etter møter, kontinuerlig overvåking og gjennomgang av årsrapportene, vil 

forvalteren revurdere investeringsgrunnlaget. 

 

Metodikk 

 

Fondene investerer kun i selskaper som utgjør bærekraftige investeringer som bidrar til et sosialt 

og/eller miljømessig mål. Bidraget til hvert fonds investeringer til de sosiale og miljømessige 

målsettingene vurderes ved referanse til to rammeverksindikatorer – investeringsforvalterens pilarer 

for menneskelig utvikling og Project Drawdown-klimaendringsløsninger.  

 

Pilarer for menneskelig utvikling 

Investeringsforvalteren har fastsatt 10 pilarer som forvalteren mener fanger inn essensen i 

menneskelig utvikling og som kan kartlegges hos selskaper. Hvert selskap må bidra på en konkret måte 

til minst én av følgende søyler: 

 

 Ernæring 

 Helse og hygiene 

 Vann og sanitæranlegg 

 Energi 

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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 Bolig 

 Sysselsetting 

 Økonomi 

 Levestandard 

 Utdanning 

 Informasjon 
 

Klimaendringsløsninger 

Project Drawdown er en veldedig organisasjon grunnlagt i 2014 som har kartlagt, målt og modellert 

over 80 forskjellige løsninger på global oppvarming, med det endelige mål om å nå det punktet i 

fremtiden der utslippene slutter å øke og gradvis begynner å minke. De ulike investeringene i fondet 

kartlegges av forvalteren mot de ca. 80 løsningene (som deles opp i åtte bredere løsninger: bygninger, 

sirkulær økonomi / industri, bevaring / restaurering, energi, matsystem, menneskelig utvikling, 

transport og vann). Investeringsforvalterens fokus er på om selskapene selv yter et bidrag og vil 

engasjeres i leveringen av noen av disse løsningene. Selskaper som fondene investerer i og som bidrar 

til noen av løsningene, vil bli involvert i å lage produkter og levere tjenester direkte eller indirekte ved 

å muliggjøre eller støtte disse løsningene. 

 

Disse rammene, sammen med investeringsforvalterens egen nedenfra-og-opp-analyse, støtter seg på 

målbare og rapporterbare resultater som bevis som avgjør et selskaps meningsfulle bidrag til 

bærekraftig utvikling. 

 

Meningsfulle bidrag fra et selskap: 

1. Viser en tydelig kobling til det underliggende problemet og løsningen, inkludert om bidraget 
er direkte, muliggjørende/støttende eller indirekte. 

2. Er relevant for selskapet enten som en inntekts-/vekstdriver, som strategiske initiativer støttet 
av forskning og utvikling eller kapitalutgifter, eller en funksjon av en sterk kultur eller atferd 
og hvordan ting gjøres, for eksempel for likestilling og mangfold. 

3. Gjenkjenner negative virkninger fra selskapet, inkludert motsetninger og risiko for uønskede 
utfall. 

 

Selskaper kan bidra på mange forskjellige måter til en bedre fremtid for mennesker og planet. For å 

innrette seg etter nedenfra-og-opp-metoden gir investeringsforvalteren beskrivelser på nettstedet, 

gjennom det interaktive verktøyet Portfolio Explorer, om hvordan de anser at hvert enkelt selskap 

bidrar til bærekraftig utvikling. Klikk på koblingen nedenfor for å få tilgang til verktøyet. 

 

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

 

Fondene rapporterer på disse indikatorene i årsrapporten og også på nettstedet til 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 

 

Datakilder og behandling 
 
Selskaper kan bidra på mange forskjellige måter til en bedre fremtid for mennesker og planet. 

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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Investeringsforvalteren har ingen proprietære modeller eller «black box» for å vurdere bærekraftig 
utvikling, men som del av den grundige nedenfra-og-opp-analysen analyseres så mange kvantitative 
og kvalitative faktorer som mulig. Investeringsforvalteren unngår poengsummer som er ovenfra-og-
ned eller fokus på noen få standardiserte indikatorer, ettersom disse oftere handler om 
driftseffektivitet enn selskapets innvirkning. I stedet fokuseres det på de ulike bidragene som hvert 
enkelt selskap står for. 
 
Som langsiktige investorer vil investeringsavdelingen bygge sin forståelse av et selskap samt utvikle 
en investeringstanke over flere år, for å samle så mye informasjon og data om hvert enkelt selskap 
som mulig. Dette gjelder også eksisterende beholdninger, der investeringsavdelingen vil videreutvikle 
sitt syn gjennom løpende analyse og engasjement om risiko og muligheter. Løpende analyse omfatter 
teoretiske analyser av kvalitative og kvantitative data, møter med ledelse, konkurrenter, leverandører 
osv. Medarbeiderne supplerer egne analyser med informasjon fra tredjeparter. Dette kan komme fra 
undersøkende regnskapsførere, makroøkonomer, konsulenter, akademikere og miljøgrupper, i tillegg 
til mer tradisjonelle analytikere fra meglerhus. Engasjement med selskapsledelse på ESG-spørsmål er 
også en viktig faktor, og påvirker overbevisningsnivået for de ulike selskapene. Investeringsforvalteren 
legger også ut forskningsoppdrag til universiteter, frivillige organisasjoner og andre akademiske 
institusjoner for å bedre forstå komplekse saker knyttet til bærekraft/ESG-problemer. Denne 
forskningen fokuserer ofte på en bestemt bransje (halvlederutstyr og medisinsk diagnostikk er nyere 
eksempler) eller et bestemt problem (leverandørkjeder for palmeolje og kaffe, konfliktmineraler, 
småbønder, blyinnhold i maling i vekstmarkeder eller avskogingsrisiko knyttet til i leverandørkjeder 
for soyabønner). 
 
For å bekrefte selskapenes bærekraftige utviklingsbidrag bruker medarbeiderne troverdige 
rammeverk fra tredjeparter eller som er egenutviklet, f.eks. Project Drawdown for 
klimaendringsløsninger, deres egne pilarer for menneskelig utvikling for viktige aspekter ved 
menneskelig utvikling (utviklet fra FNs Human Development Index) samt tilgang til medisiner og 
tilgang til næringsindekser for vurdering av selskaper innenfor legemiddelindustrien og 
forbrukervarer. Disse rammeverkene støtter opp om, i stedet for å definere, medarbeidernes 
vurdering av om og i hvilken grad selskaper bidrar til resultater innenfor bærekraftig utvikling. I tillegg 
kartlegges hvert enkelt selskap mot målene for bærekraftig utvikling. 
 
Disse rammeverkene, sammen med investeringsforvalterens nedenfra-og-opp-analyse, støtter seg på 
målbare og rapporterbare resultater som bevis som avgjør et selskaps meningsfulle bidrag til 
bærekraftig utvikling. 
 
Flyten av data og informasjon om selskaper er kontinuerlig. Informasjonen oppdateres fortløpende av 
investeringsavdelingen ved at det utføres dyptgående analyser og skrives detaljerte rapporter om 
selskapene. Avdelingen utfører periodiske gjennomganger for ulike porteføljer og selskaper i 
fokuslisten for å sikre at de fortsatt er i tråd med investeringstanken. Disse øvelsene utføres vanligvis 
av en annen analytiker enn den som utarbeidet den opprinnelige selskapsrapporten. Tidspunktet for 
innhenting og oppdatering av selskapsdata og -informasjon er avhengig av ulike faktorer som 
publisering av selskapsrapporter og -resultater, investorpresentasjoner, møter med selskaper og 
eventuelle eksterne bestilte forskningsoppdrag. Medarbeiderne møter og samhandler med selskaper 
på løpende basis og vurderer kontinuerlig merittene og kvaliteten med hensyn til bærekraft. På grunn 
av det brede spekteret med datakilder og tidsfestingen av disse samt et annet nivå med rapportering 
fra enkeltselskaper er det ikke mulig å fastslå hvor stor andel av dataene som brukes av 
investeringsavdelingen, som er beregnet. 
 
For å bekrefte egne dyptgående analyser av selskaper og for å overvåke overholdelsen av erklæringen 
om holdning til skadelige og kontroversielle produkter og tjenester samt konsernomfattende 
ekskluderingspolitikk mottar investeringsforvalteren også regelmessige varsler om selskaper med 
kontroverser fra RepRisk. De analyserer også bærekraftigheten til alle posisjoner i fondsporteføljene 
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hvert kvartal. 
 
Investeringsforvalteren gjør sitt beste for å sikre at de rapporterte dataene er nøyaktige og pålitelige. 
Dette omfatter sammenligning av ulike informasjonskilder og bruk av både intern og ekstern analyse, 
som beskrevet ovenfor. Et betydelig antall selskaper oppgir imidlertid ikke miljømessige eller sosiale 
måltall og målsettinger, eller rapporteringen deres er ikke i samsvar med allment vedtatte 
rapporteringsstandarder som Greenhouse Gas Protocol når det gjelder klimamål. Der det ikke er 
tilgjengelig informasjon, kan investeringsforvalteren bruke anslag fra eksterne leverandører som MSCI 
når det gjelder klimadata. Anslag krever forutsetninger som ikke samsvarer med de enkelte selskapers 
omstendigheter i den virkelige verden. Investeringsforvalteren melder ifra når slike anslag blir brukt i 
rapportering. 
 
Investeringsforvalteren registrerer selskapets analyse og engasjementer ved bruk av programvare for 
styring av analyse og kundehåndtering. Investeringsforvalteren rapporterer offentlig om bakgrunnen 
for investeringen og bærekraftsposisjonering av hvert enkelt selskap i Portfolio Explorer-verktøyet – 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html – og 
oppdaterer dette kvartalsvis. 
 
Begrensninger i metodikken og dataene 
 
Investeringsforvalteren unngår poengsummer som er ovenfra-og-ned eller fokus på noen få 
standardiserte indikatorer, ettersom disse oftere handler om driftseffektivitet enn selskapets 
innvirkning. I stedet fokuseres det på de ulike bidragene som hvert enkelt selskap står for. Dessverre 
inneholder ESG-data flere feil, og fokuserer etter forvalterens syn ikke på de viktige områdene. En av 
de viktigste utfordringene er at ESG-poenggivningsmetoder har en tendens til å fokusere på hvor godt 
selskaper håndterer sine interne prosesser, i stedet for de reelle konsekvensene av produktene og 
tjenestene. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html 
 
Som investorer som arbeider nedenfra-og-opp, fokuserer investeringsforvalteren på den miljømessige 
og sosiale virkningen fra hvert enkelt selskap. Ettersom hvert enkelt selskap er ulikt, er det vanskelig 
å samle slike resultater i ett enkelt tiltak eller en standardisert poengsum, noe som kan gjøre 
rapporteringen mer utfordrende.  Dette påvirker imidlertid ikke oppnåelsen av det bærekraftige 
investeringsmålet. Selskapets bidrag, som rapporteres av investeringsforvalteren, støttes av bevis og 
samles inn av investeringsavdelingen ved bruk av disses mangeårige erfaring innenfor bærekraftige 
investeringer. Mens investeringsforvalteren bruker tredjepartstjenester til å bekrefte egne 
dyptgående analyser av selskapene, er forvalteren ikke avhengig av at tredjepartsanalysene sier noe 
om hva som er bærekraftig. I stedet utfører forvalteren sine egne analyser og tester disse grundig på 
møter med selskaper, diskusjoner blant medarbeiderne samt forskningsoppdrag. 
Investeringsavdelingen knytter deretter hvert bidrag tilbake til troverdige rammeverk som Project 
Drawdown klimaendringsløsninger og egne pilarer for menneskelig utvikling som er innrettet etter 
FNs Human Development Index. 
 
Selskapsgjennomgang 
 
Investeringsavdelingens kultur dreier rundt begrepene forvalterskap, langsiktighet og samarbeid. 
Medarbeiderne erkjenner privilegiet det er å håndtere andres penger, og deres hippokratiske ed 
fastsetter holdningen til forvaltning, blant annet en forpliktelse om å investere på en måte som gagner 
samfunnet som helhet. Hver enkelt medarbeider må undertegne den hippokratiske ed ved ansettelse 
i firmaet.  
 
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-

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
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oath.html 
 
Hver enkelt investeringsbeslutning som er fattet av investeringsforvalteren vedrørende fondets 
porteføljer, vurderer posisjonering innenfor bærekraft (risiko og muligheter) for hvert enkelt selskap 
nedenfra-og-opp og omfatter følgende: 
 

• Detaljert selskapsanalyse 
• Nedskrevet drøftelse i investeringsavdelingen, som omfatter utfordringer knyttet til 

bærekraftsposisjoneringen til alle selskaper 
• Ukentlige avdelings- og strategimøter for å diskutere fondets beslutninger 
• Møter med selskapsledelse og sentrale interessenter, fra konkurrenter til frivillige 

organisasjoner 
• Oppdragsforskning om ulike aspekter av forretningskvalitet, inkludert forståelse av spesifikke 

bærekraftspørsmål 
• Vurdering av andre tredjepartsanalyser 

 

Investeringsforvalternes forståelse av bærekraft er helhetlig, det omfatter ESG, men er mer enn ESG. 

De anser at økonomisk bærekraft – som at balanseregnskapet håndteres konservativt, eller hvordan 

ledelsen forvalter selskapet eller behandler alle interessenter gjennom en krise, – er like viktig for 

bærekraftsposisjoneringen av et selskap som produktet eller tjenesten selskapet selger.  

 

Mens Stewart Investors beholder kontrollen over investeringsfilosofien, -prosessen og alle 

investeringsbeslutninger, inkludert risikovurderingen, gis det ytterligere uavhengig tilsyn og støtte av 

de aktuelle avdelingene hos First Sentier Investors (FSI), som er Stewart Investors overordnede 

merkevare. Dette omfatter FSI Investment Product Research & Assurance-funksjonen som 

rapporterer til FSI Global Head of Product. Avdelingen er ansvarlig for å tilsyn over investeringsrisiko 

for alle porteføljer. De gjennomgår og tolker risiko- og resultatrapporter som er utarbeidet av FSAs 

resultatmedarbeiderne, og er ansvarlige for å implementere stresstesting og likviditetsovervåking av 

porteføljer, der dette er hensiktsmessig. De gir også uavhengige utfordringer til 

investeringsavdelingen og rapporterer og kommenterer resultater og risiko til FSI Global Investment 

Committee og regionale komiteer og styrer. Investeringsavdelingen deltar på regelmessige 

risikovurderingsmøter som inkluderer representanter fra risikostyring og resultatrapportering.  

 

Retningslinjer for engasjement 

 

Intet selskap er perfekt og engasjement og stemmegivning er investeringsforvalterens grunnleggende 

ansvar som langsiktig aksjonær. De anser at engasjement er et middel for å redusere 

forretningsrisikoen, beskytte mot mulig motgang og forbedre bærekraftsresultatene. 

Ulike former for engasjement: 

 

Alt engasjement starter med analyse nedenfra-og-opp, hvor ansvaret fordeles på tvers av 

investeringsavdelingen. 

 

Nedenfra-og-
opp 

• Drevet av selskapsanalyse og overvåking 
• Søker å bygge positive langsiktige selskapsrelasjoner 
• Negative svar kan føre til salg 
 

Tematisk • Tverrgående problemer identifiseres gjennom diskusjon 
blant medarbeiderne 
• Støttes ofte av oppdragsforskning 

https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
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• Aldri generelt, problemer knyttes til selskapets 
omstendigheter 
 

Samarbeid • Systemiske problemstillinger som er aktuelle for selskaper 
det er investert i 
• Omfatter selskaper som ikke er i fondsporteføljer 
• Tar både ledende og støttende roller 
 

Engasjementet er fullt integrert i ansvaret til investeringsavdelingen og bidrar med uvurderlig innsikt 

i forståelsen av hvert enkelt selskap. Direkte kontakt med ledelsen gjør det også mulig for 

medarbeiderne å påvirke ESG-resultatene til selskapene gjennom diskusjoner med ledelsen eller 

styret og gjennom stemmegivning. Investeringsforvalteren søker å engasjere seg på en måte som 

passer til hver enkelt situasjon, og der et slikt engasjement ikke gir de ønskede resultater, vurderes 

andre former for engasjement. 

 

Selskaper som deter investert i, er vanligvis responsive under engasjement, derfor er salg som følge 

av et mislykket engasjement sjeldent og noe som anses som en siste utvei. Hvis en av de eksterne 

tjenesteleverandørene som brukes av investeringsforvalteren til å overvåke skadelige produkter og 

tjenester, likevel opplever et problem med et selskap som det er investert i, vil dette undersøkes. Hvis 

det er ekte og engasjementet er mislykket, vil avdelingen selge investeringen.  

 

Mer informasjon om metode og politikk er tilgjengelig på nettstedet til investeringsforvalteren: 

 

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 

 

Oppnåelse av den bærekraftige investeringsmålsettingen  

Gjelder ikke  

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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Tabell over endringer (artikkel 12 SFDR) 
 

Dato for endring Forklaring 

30. april 2022  Endring av navn på FSSA ASEAN All Cap Fund 

 FSSA-investeringsforvalterens finansprodukter: Oppdatering av 
egenskaper og inkludering av indikatorer 

 Finansprodukter med fast eiendom: Oppdatering av egenskaper 
og inkludering av indikatorer 

 Finansprodukter med børsnotert infrastruktur: Oppdatering av 
egenskaper og inkludering av indikatorer 

 Finansprodukter med europeisk diversifisert infrastruktur: 
Forfining av egenskaper for å gjøre det klart at god 
selskapsstyring ikke er egenskapene E eller S, og endringer i 
indikatorer for å erstatte registrerbare skader og skader i form 
av tapt tid, med én enkel ulykkesfrekvens, og for å fjerne 
ytelsesindikatorer for energi, vann og andre luftutslipp 

 Stewart Investors finansprodukter: Oppdatering av egenskaper 
og inkludering av indikatorer 

 Inkludering av ISIN for Stewart Investors European Sustainability 
Fund og Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders 
Sustainability Fund. 

01. september 2022  Inkludering av FSSA All China Fund 

30. november 2022  Oppdatering av SFDR L2-rapporterings krav 

 Inkludering av Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund blant artikkel 9-fond 

 Endring i SFDR-rapporteringen av First Sentier Responsible 
Listed Infrastructure Fund slik at det er kategorisert i henhold til 
artikkel 8. 

 


