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Introduktion 

 

I detta dokument anges de upplysningar på företagsnivå som First Sentier Investors-koncernen måste 

lämna enligt artikel 10 i förordningen om hållbarhetsupplysningar1. I koncernen ingår 

investeringsteam som handlar som: 

 

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

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

De upplysningar som krävs kommer att omfattas av tekniska standarder för tillsyn som ännu inte har 

antagits vid tidpunkten för detta dokument. Upplysningarna kommer att uppdateras efter behov. 

 

Ändringar av detta offentliggörande förklaras i tabellen i slutet av detta dokument. 

 

Upplysningar 

 

Några av de finansiella produkterna i First Sentier Investors-koncernen som omfattas av förordningen 

om hållbarhetsupplysningar: 

 

 främjar miljömässiga eller sociala egenskaper – dessa produkter kallas ”artikel 8-produkter”, 
eller  

 har ett hållbart investeringsmål – dessa produkter kallas ”artikel 9-produkter”. 
 

De finansiella produkterna omfattar fondföretag, alternativa investeringsfonder och 

portföljförvaltningstjänster. 

 

För varje finansiell produkt enligt artikel 8 eller 9 anges i schema 1 respektive 2 en kortfattad 

sammanfattning av: 

 

 produktens miljömässiga eller sociala egenskaper eller mål för hållbara investeringar, 

 de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka de miljömässiga eller sociala 
egenskaperna eller effekterna av de hållbara investeringar som valts ut för den finansiella 
produkten, inklusive dess datakällor, kontrollkriterier för de underliggande tillgångarna och 
relevanta hållbarhetsindikatorer som används för att mäta de miljömässiga eller sociala 
egenskaperna eller den ekonomiska produktens övergripande hållbara inverkan: 

 de uppgifter som avses i artiklarna 8 och 9 i förordningen om hållbarhetsupplysningar. 
Information om i vilken utsträckning miljömässiga eller sociala egenskaper uppfylls eller om den 

finansiella produktens övergripande hållbarhetsrelaterade inverkan med hjälp av relevanta 

                                                           
1 I detta dokument ingår i synnerhet upplysningar som lämnats av First Sentier Investors (Irland) Limited och First Sentier 
Investors Global Umbrella Fund plc 
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hållbarhetsindikatorer kommer att lämnas i periodiska rapporter i enlighet med artikel 11 i 

förordningen om hållbarhetsupplysningar. 

 

30 november 2022



 

3 
 

Schema 1: Upplysningar om finansiella produkter som avses i artikel 8 enligt artikel 10 i förordningen 

om hållbarhetsupplysningar 

 

1. FSSA Investment Managers – finansiella produkter 
 

Namn LEI 

Deltagare på finansmarknaden 

First Sentier Investors Global Umbrella 
Fund plc 

ej tillämpligt 

First Sentier Investors International IM 
Limited2 

549300CCC4Z8M05T6N95 

Finansiella produkter 

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 

 

Sammanfattning 

Fondförvaltarens uppfattning är att företag med starka miljömässiga och sociala egenskaper förtjänar 

en högre värderingsmultipel och förväntas överträffa sina konkurrenter. 

Förvaltaren tillämpar explicita undantag på specifika sektorer som kan ha en skadlig inverkan på 

miljöfrågor, sociala frågor och hälsofrågor. 

 

Fonden har dock inget åtagande att uppnå specifika, icke-finansiella resultat för att mäta framstegen 

mot de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas, men förvaltaren använder mätningar som 

inkluderar utsläpp av växthusgaser, kolintäkter, standarder för Roundtable Sustainable Palm Oil-

standarder och standarder för ”No Deforestation, No Peat, No Exploitation” som miljöindikatorer. 

Sociala indikatorer som används avser tobak, hasardspel, pornografi och vapentillverkning.  

 

Fonden granskar och beaktar de huvudsakliga negativa effekterna på alla investeringar. 

 

Inget mål för hållbar investering 

 

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men har inte hållbara 
investeringar som mål. 
 

                                                           
2 Omfattas inte av förordningen om hållbarhetsupplysningars utlämnande av uppgifter för öppenhetssyfte 
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Den finansiella produktens miljömässiga eller sociala egenskaper 

 
De miljöegenskaper som fonden främjar är följande:  

 

• minskningar av utsläpp av växthusgaser, som anges genom granskning av rapporterade 
utsläpp av växthusgaser 1 och 2,  

• minskning av exponering för fossila bränslen och avskogning, vilket anges genom 
procentandel av kolintäkterna, och  

• icke-utnyttjande av den biologiska mångfalden, vilket indikeras genom att man följer 
Roundtable on Sustainable Palm Oil-standarderna samt tillämpar policyer för ”No 
Deforestation, No Peat, No Exploitation” (NDPE). 

 

De sociala egenskaper som fonden främjar är: 

 

• skydd av människors hälsa, vilket anges genom att inga företag deltar i produktionen av 
tobaksprodukter, och 

• uteslutande av vissa verksamheter med negativ påverkan på mänskliga rättigheter och sociala 
frågor, som anges av antalet företag som främst verkar inom spelindustrin (med tröskelvärde 
på 10 % av intäkterna), antal företag som är inblandade i produktion av pornografi 
(tröskelvärden på 0 %) och antalet företag som är inblandade i produktion eller utveckling av 
klustervapen, personminor, handeldvapen, biologiska vapen, kemiska vapen eller 
uranammunition (tröskelvärde på 0 %).  

 

Investeringsstrategi 

 

FSSA strävar efter att investera i kvalitetsföretag, köpa dem till ett rimligt pris och behålla dem på lång 

sikt. FSSA definierar kvalitetsföretag som de som har en effektiv ledningsgrupp, hög styrningsstandard, 

verkar långsiktigt, har starka konkurrensfördelar och en etablerad meritlista av att överleva tidigare 

cykler. Dessutom söker vi efter kulturell integritet och anpassning av förvaltningsintressen med 

aktieägare, och vi analyserar ESG-faktorer för att skilja kvalitetsföretag från resten. 

 

ESG-analys ingår i alla tre områden för förvaltning, franchise och finans. . Som en del av 

investeringsstrategin söker FSSA efter grundare och förvaltningsteam som har höga 

styrningsstandarder och vars intressen är väl anpassade till minoritetsaktieägare samt franchisetagare 

som har förmågan att leverera hållbar och förutsägbar avkastning utöver kapitalkostnaden.  

 

Fondförvaltaren fokuserar på att bedöma varje företag som man överväger för investering, inklusive 

hur varje företag prioriterar klimatförändringens potentiella effekter, och hur det hanterar 

medarbetarrelationer och samhälleliga relationer, och dess engagemang för att upprätthålla 

mänskliga rättigheter. 

 

Fondförvaltaren kommer att samarbeta proaktivt med företag där fondförvaltaren anser att det 

företag som man har investerat i inte gör tillräckliga framsteg på de miljömässiga och sociala 

egenskaper som främjas av fonden. 
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Alla First Sentier Investors-investeringsteam bedömer hur bolagsstyrningen fungerar i enlighet med 

relevanta policyer och riktlinjer. Exempel är: 

  

• Styrelsens bedömning – det bör finnas ett öppet förfarande för att utse nya 
styrelseledamöter. Fondförvaltaren förväntar sig att företag kan visa mångfald av kön, ålder, 
etnicitet, idéer, bland andra faktorer, och över hela organisationen och på styrelsenivå.  

• Ägande och aktieägares rättigheter – i allmänhet kommer fondförvaltaren inte att stödja 
beslut som föreslår: förändringar i bolagsstrukturen som begränsar aktieägares rättigheter, 
eller förändringar i kapitalstrukturen som kan försvaga aktieägarnas röstning och/eller 
ekonomiska rättigheter. 

• Ersättning – Fondförvaltaren förväntar sig att ersättningsstrukturer ska vara enkla, långsiktiga, 
i linje med aktieägarvärde/avkastning, för att uppmuntra ansvarsfullt risktagande och i den 
mån det är relevant, och för att anamma ett bredare begrepp för ”framgång”. 

 

Andel av investeringar 

 

Fonden investerar i första hand (minst 70 % av sitt substansvärde) i aktier eller aktierelaterade 

värdepapper i bolag som är börsnoterade, eller har sina registrerade kontor i, eller bedriver en 

majoritet av sin ekonomiska verksamhet i Asien/Stillahavsområdet (exklusive Japan). Sådana bolag 

väljs ut på grundval av sin potentiella utdelningstillväxt och långsiktiga kapitaltillväxt. 

 

Fondförvaltaren kommer att välja investeringar som den tror erbjuder potential för utdelningstillväxt 

och kursökning. 

 

 
Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens 

investeringar som används för att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av den 

finansiella produkten.  

 

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade 

till de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.   

Investeringar

Nr 1 Anpassade 
till miljömässiga eller sociala 

egenskaper

90 %

Nr 1B Andra miljömässiga eller 
sociala egenskaper

90 %

Nr 2 Annat

10 %
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Kategorin Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar: 

 

• Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål  
• Underkategorin Nr 1B Andra miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar investeringar 

anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara 
investeringar. 

 

Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper 

 

De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonden och de hållbarhetsindikatorer som 

används för att mäta hur var och en av dessa egenskaper uppnås övervakas kontinuerligt under 

fondens hela livscykel och innehavstiden för respektive företag.   

 

Varje medlem i FSSA:s investeringsteam utvärderar miljömässiga och sociala egenskaper i sin bottom-

up-företagsanalys. Teamet sorterar först ut företag och människor som det inte kommer att investera 

det. FSSA använder inte negativ screening på företagsnivå utöver sin egen uteslutningspolicy. Därefter 

studerar teamet företags- och ledningshistoria och vägrar att investera där det har förekommit många 

incidenter av oegentligheter eller där affärsmodellen anses vara oinvesterbar.  

Teamet genomför noggrann due diligence på kvaliteten på ledningsgruppen och verksamheten. Detta 

inkluderar bedömning av deras behandling av alla intressenter, målmedvetenhet av deras 

affärsmodell och kompetensen hos ledningsgruppen. Under hela denna undersökningsprocess finns 

en grundlig genomgång av de väsentliga ESG-faktorer som är relevanta för det givna företaget.   

Analytiker förlitar sig på frekvent och öppet engagemang med företagsledningen som den primära 

källan för övervakning av ESG-relaterad information. Som team deltar FSSA i över 1 500 företagsmöten 

varje år. Förutom kvantitativ forskning granskas ett företags konkurrenter, leverantörer, kunder och 

eventuella väsentliga miljöfrågor, sociala frågor eller bolagsstyrningsfrågor som identifieras genom 

tredjepartsleverantörer av data, expertsamtal och primära företagsdokument vid dessa möten. FSSA 

i egenskap av bottom-up-investerare, använder sig av externa resurser med försiktighet, men när de 

används noggrant ger de ytterligare en informationsström som kompletterar den interna 

undersökningen. 

 

Resultaten delas med det bredare investeringsteamet för att bjuda in frågor och debatt. FSSA undviker 

att skapa sektors- eller landsexperter och anser att det bästa sättet att undvika misstag är att låta hela 

teamet utvärdera och kommentera. Analytiker uppmuntras att besöka samma företag vid olika 

tidpunkter. Dessutom granskas fonderna minst en gång per år som ett team, vilket innefattar en 

granskning av miljömässiga och sociala parametrar.  

   

FSSA rapporterar årligen om miljöfrågor och sociala frågor i enlighet med gällande lokala, regionala 

och nationella lagar i sin årliga ESG-rapport och på företagsnivå i den årliga ansvarsfulla 

investeringsrapporten.  

 

Metoder  

 
Förutom information från möten med företagsledningen använder FSSA information från primära 
företagsdokument och tredjepartsleverantörer av data, vägledning från Sustainability Accounting 
Standards Boards (SASB) väsentlighetskarta och utför manuella kontroller av förekomsten av vissa 
policyer och undertecknarmedlemskap för att kontrollera anpassningen till de miljömässiga och 
sociala egenskaper som främjas av fonden.  
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Fonden spårar och mäter följande: 
 

• värdet av utsläpp av växthusgaser spåras på fond- och teamnivå, och den minskade mängden 
växthusgaser mäts på företagsnivå eftersom tillvägagångssättet fokuserar på bottom-up, 
företag-för-företagsminskningar, 

• antal företag som har åtagit sig att uppnå nollutsläpp senast 2050 och stödjande uppgifter 
som anpassning till initiativ för vetenskapliga mål, 

• överensstämmelse med den angivna tröskeln för direkta kolintäkter,  
• efterlevnad av Roundtable on Sustainable Palm Oil-standarder,  
• att det finns No Deforestation, No Peat, No Exploitation-policyer, 
• efterlevnad av angiven tröskel för företag som anses vara verksamma främst inom 

spelindustrin,  
• att inneha noll företag som är inblandade i produktion av tobaksprodukter, pornografi och 

utveckling av klustervapen, personminor, handeldvapen, biologiska vapen, kemiska vapen 
eller uranammunition. 

 
Dessutom använder FSSA information om utsläpp av växthusgaser för att samarbeta med utvalda 
företag som är mest effektiva för FSSA:s verksamhet. Teamet strävar efter verkliga absoluta 
utsläppsminskningar av växthusgaser i linje med de enskilda företagens klimatmål. Läs mer om 
teamets klimatmål på webbplatsen: 
 
https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html  
 
Datakällor och bearbetning 
 
De datakällor som används för att övervaka fondens miljömässiga och sociala egenskaper kommer 
från både tredjepartsleverantörer och från direkt engagemang i bolag som man investerar i.  
Tredjepartsleverantörer inkluderar men är inte begränsade till: Sustainalytics, ISS, Reprisk och MSCI.  
Dessa datatjänster används för att informera och komplettera de uppgifter som samlats in direkt från 
företag som man investerar i, i fonden. 
 
Före upphandling bedöms dataleverantörens tjänster för täckning, noggrannhet och aktualitet av FSI:s 
ESG Impacts Committee, som förvaltas av FSI:s ansvariga investeringsteam. När investeringsansvariga 
har upphandlats kommer de att rapportera tillbaka till dataleverantörerna ifall de anser att 
informationen är felaktig.  
 
Uppgifterna behandlas av det ansvarsfulla investeringsteamet och görs tillgängliga för 
investeringsteamen och Global Investment Committee. 
 
Fondförvaltaren kommer att använda information som direkt inhämtas från företag som man 
investerar i där det finns brister i leverantörens data. 
 
Begränsningar av metoder och data 
 
Begränsningar av de uppgifter som lämnas från tredje part kommer att härröra från deras täckning 
och metoder och från begränsade upplysningar från emittentföretag.  Om data inte är tillgängliga kan 
tredjepartsleverantörer använda estimeringsmodeller eller proxyindikatorer. Metoder som används 
av uppgiftslämnare kan innefatta ett element av subjektivitet. Även om data samlas in löpande i denna 
snabbt föränderliga miljö kan data bli föråldrade inom en kort tidsperiod. 
 
  

https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html
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Uppnåendet av de sociala och miljömässiga egenskaperna är inte helt beroende av uppgifter från 
tredje part med hänsyn till begränsningarna och information hämtas genom direkt engagemang hos 
företag som är etablerade där det finns sådana databrister.  
 
Due diligence 

 
Övervakning och mätning av miljömässiga och sociala egenskaper är ett gemensamt ansvar i hela 
investeringsteamet och under hela investeringens livscykel, vilket framgår av teamets öppna debatt 
om varje företag som man investerar i. Bottom-up kvantitativ och kvalitativ granskning av våra företag 
ger omfattande löpande due diligence.  Ytterligare dedikerade analytiker fungerar som ett ytterligare 
lager av granskning, vilket uppmanar teamet att överväga alla nödvändiga mått.  
 
FSSA använder också ytterligare stöd från FSI och de kommer i förekommande fall att samarbeta med 
välrenommerade externa partners för att ytterligare förstå miljömässiga och sociala faktorer. Resurser 
inom FSI, inkluderar team av ansvarsfulla investeringsspecialister, Global Investment Committee och 
ESG Impacts Committee. Det finns 2 medlemmar i FSSA i ESG Impacts Committee.  
 
FSSA rapporterar årligen om ESG-effekter och -verksamhet på årsbasis vid halvårsskiftet efter 
föregående räkenskapsår. 
 
Riktlinjer för engagemang 
 
First Sentier Investors (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles anger 
standarden på engagemangsmetoder för alla FSI:s investeringsteam.  I policyn beskrivs också FSI:s syn 
på kontroversiella hållbarhetsrelaterade aktiviteter. 
 
Att föra en aktiv dialog med företag som man investerar i eller enheter är en viktig aktivitet eftersom 
det ger en viktig möjlighet att förbättra vår förståelse för deras verksamhet, och att övervaka 
väsentliga affärsfrågor inklusive strategi, kapitalallokering och ekonomi samt deras förhållningssätt till 
miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor, och det gör det möjligt för oss att påverka dem för 
att förbättra dessa metoder. 
 
Bredden, djupet och frekvensen av engagemang kommer att variera avsevärt baserat på en mängd 
olika faktorer, inklusive de risker och möjligheter som företaget står inför, företagets möjlighet och 
vilja att engagera och storleken eller karaktären av investeringen.    
 
Policyn finns på www.firstsentierinvestors.com  
 
Utsett jämförelseindex 
 
Ej tillämpligt  

file:///C:/Users/Rachels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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2. Finansiella produkter för fastighetsvärdepapper 

Namn LEI 

Deltagare på finansmarknaden 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc Ej tillämpligt 

Finansiella produkter 

First Sentier Asian Property Securities Fund 549300HGNSS0MUQNS075 

First Sentier Asian Property Securities Fund 54930043SPJBFOE6GJ62 

 

Sammanfattning 

 

Fondförvaltarens uppfattning är att klimatförändringar kan påverka det långsiktiga värdet av 

investeringar. 

Fondförvaltaren får tillgång till och betygsätter varje investering på miljömässiga och sociala kriterier 

som en del av sitt investeringsbeslut. 

 

Fonden har dock inget åtagande att uppnå specifika, icke-finansiella resultat för att mäta framstegen 

mot de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas, fondförvaltaren använder mätningar av 

utsläpp av växthusgaser och planer för minskning av avfall. De sociala indikatorer som används avser 

investeringsföretag som har planer för samhällsinitiativ, planer för mångfald bland anställda och som 

inte har några systematiska överträdelser av FN:s Global Compact. 

 

Fonden har som mål att ha ett positivt inflytande på de företag man investerar i genom engagemang 

och aktivt utöva sina rösträtter. 

 

Fonden granskar och beaktar de huvudsakliga negativa effekterna på alla investeringar. 

 

Inget mål för hållbar investering 

 

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men har inte hållbara 
investeringar som mål. 
 

Den finansiella produktens miljömässiga eller sociala egenskaper 

 
De miljöegenskaper som fonden främjar är följande: 
 

• minskning av utsläpp av växthusgaser, och  
• minskning av avfall.  

 
De sociala egenskaper som fonden främjar är:  
 

• mångfald och lika möjligheter,  
• samhällsinitiativ, och  
• efterlevnad av FN:s Global Compact-principer från de företag som man investerar i. 

 
Investeringsstrategi 

 

Fondförvaltaren är medveten om att klimatförändringar kan påverka värdet av investeringar. 

Fastighetstillgångars karaktär är i sig långsiktig, vilket gör klimatförändringar en väsentlig fråga för 

långsiktig värdering av fastighetstillgångar.  Fondförvaltaren fokuserar på att bedöma varje företag 
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som man överväger att investera i, inklusive hur varje företag prioriterar de potentiella effekterna av 

klimatförändringarna. 

Med beaktande av de sociala egenskaperna bedömer och väljer fondförvaltaren ut företag med 

policyer som är i kraft för att anpassa sig till de tio principerna i FN:s Global Compact och för att visa 

på mångfald av kön, ålder och etnicitet i hela organisationen och att ha ett engagemang för ett 

långsiktigt bidrag till det bredare samhället. Bolagsstyrningsfaktorer som styrelsens oberoende och 

olika färdigheter och erfarenhet bedöms och värderas.  

Den löpande övervakningen och värderingen av ESG-egenskaperna ingår i investeringsprocessen och 

de egna poängen beaktas vid urval, behållande och genomförande av investeringar i fonden.  

 

Fondförvaltaren kommer att samarbeta proaktivt med företag där fondförvaltaren anser att det 

företag som man har investerat i inte gör tillräckliga framsteg på de miljömässiga och sociala 

egenskaper som främjas av fonden. 

 

Andelar av investeringarna 

 

Fonderna investerar i första hand (minst 70 % av sitt substansvärde) i ett brett urval av aktierelaterade 

värdepapper eller aktierelaterade värdepapper utgivna av fastighetsinvesteringsfonder eller bolag 

som äger, utvecklar eller förvaltar fastigheter och som är noterade, handlas eller utbyts på reglerade 

marknader. 

 

 
Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens 

investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av 

den finansiella produkten. 

 

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade 

till de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.  

  

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar: 

 

• Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål  

Investeringar

Nr 1 Anpassade 
till miljömässiga eller sociala 

egenskaper

90 %

Nr 1B Andra miljömässiga eller 
sociala egenskaper

90 %

Nr 2 Annat

10 %
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• Underkategorin Nr 1B Andra miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar investeringar 
anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara 
investeringar. 
 

Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper 

 

Den löpande övervakningen och utvärderingen av miljön och de sociala egenskaperna samt 

hållbarhetsindikatorerna är inbäddade i investeringsprocessen och de egna poängen beaktas vid urval, 

behållande och genomförande av investeringar i fonden. Fondförvaltaren har åtagit sig att ge 

kontinuerlig rapportering och information på årsbasis under hela fondens livscykel. De främjade 

miljömässiga och sociala egenskaperna och hållbarhetsindikatorerna kan övervakas med hjälp av en 

uppsättning mätbara parametrar. Faktauppgifter samlas in från rapporter från bolagen man investerar 

i och teamets periodiska engagemang. Våra engagemang kan vara i form av besök på webbplatsen, 

personliga möten, samtal eller e-post. Vår databas uppdateras i realtid och ger löpande uppdateringar 

till våra ESG-rapporter. Dessutom mäts fondens resultat mot vårt uppsatta mål på kort, medellång och 

lång sikt för interna ändamål. 

 

Metoder  

 
Miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (som inbegriper de miljömässiga och sociala 
egenskaper som fonden främjar) beaktas vid urval, behållande eller genomförande av investeringar i 
fonden. Men i vilken utsträckning någon av dessa faktorer beaktas för ett särskilt investeringsbeslut 
kommer att variera efter fondförvaltarens eget gottfinnande när fonden förvaltas, och under vissa 
omständigheter kan fondförvaltaren anse att dessa faktorer inte är relevanta för ett särskilt 
investeringsbeslut. 
 
Fondförvaltaren använder sin egenutvecklade ESG-analys för en tvåstegsanalys för att analysera 
företagen.  
 
Ett företags åtagande att minska koldioxidutsläppen bedöms i den första screeningen av företag som 
används för att bestämma det investerbara området och uteslutandet av företag från 
investeringsområdet.  
 
Alla företagsanalyser inkluderar ESG-frågor som direkt påverkar företagets värderingsramverk. En 
högre ESG-egenskapsbedömning leder till en högre målvärdering och positivt urval av tillgången. Ett 
ESG-egenskapsbedömningsvärde på under 2 av 5 för ESG-faktorer kommer att leda till att ett företag 
utesluts från investeringsområdet.  
 
Miljöegenskaperna som betraktas som en del av en ESG-egenskapsbedömning innefattar minskning 
av koldioxidutsläpp, vattenanvändning och avfallshantering. Vid analysen av företagen anser 
fondförvaltaren att de åtgärder som företagen vidtar för att uppnå och genomföra 
koldioxidminskningar genom t.ex. koldioxidkompensationssystem, energiminskning på plats, 
upphandling av förnybar energi samt moderniseringsinsatser för att förbättra de pågående 
kolminskningarna och minska de förkroppsligade koldioxidutsläppen genom användning av gröna 
material och återvinning i slutet av livscykeln. På samma sätt är fastighetstillgångarnas karaktär 
långsiktig, vilket gör klimatförändringen till en väsentlig fråga för långsiktig värdering av 
fastighetstillgångar. Fondförvaltaren fokuserar på att bedöma varje företag som man överväger att 
investera i, inklusive hur varje företag prioriterar de potentiella effekterna av klimatförändringarna. 
 
Med tanke på sociala egenskaper som mångfald av kön, lika möjligheter och samhällsinitiativ förväntar 
sig fondförvaltaren att företag ska visa på mångfald av kön, ålder och etnicitet i hela organisationen. 
Bolagsstyrningsfaktorer som styrelsens oberoende och olika färdigheter och erfarenhet bedöms och 
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värderas. 
 
Fondförvaltaren kommer att aktivt samarbeta med företag där uppfattningen är att det företag som 
man investerar i inte gör tillräckliga framsteg inom de egenskaper som främjas av fonden. 
 
Datakällor och bearbetning 
 
De datakällor som används för att övervaka fondens miljömässiga och sociala egenskaper kommer 
från både tredjepartsleverantörer och från direkt engagemang i företag man investerar i.  
Tredjepartsleverantörer inkluderar men är inte begränsade till: Sustainalytics, ISS, Reprisk och MSCI.  
Dessa datatjänster används för att informera och komplettera de uppgifter som samlats in direkt från 
företag som man investerar i, i fonden. 
 
Före upphandling bedöms dataleverantörens tjänster för täckning, noggrannhet och aktualitet av FSI:s 
ESG Impacts Committee, som förvaltas av FSI:s ansvariga investeringsteam. När investeringsansvariga 
har upphandlats kommer de att rapportera tillbaka till dataleverantörerna ifall de anser att 
informationen är felaktig.  
 
Uppgifterna behandlas av det ansvarsfulla investeringsteamet och görs tillgängliga för 
investeringsteamen och Global Investment Committee. 
 
Fondförvaltaren kommer att använda information som direkt inhämtas från företag som man 
investerar i där det finns brister i leverantörens data.  
 
Begränsningar av metoder och data 
 
Begränsningar av de uppgifter som lämnas från tredje part kommer att härröra från deras täckning 
och metoder och från begränsade upplysningar från emittentföretag.  Om data inte är tillgängliga kan 
tredjepartsleverantörer använda estimeringsmodeller eller proxyindikatorer. Metoder som används 
av uppgiftslämnare kan innefatta ett element av subjektivitet. Även om data samlas in löpande i denna 
snabbt föränderliga miljö kan data bli föråldrade inom en kort tidsperiod. 
 
Uppnåendet av de sociala och miljömässiga egenskaperna är inte helt beroende av uppgifter från 
tredje part med hänsyn till begränsningarna och information hämtas genom direkt engagemang hos 
företag som är etablerade där det finns sådana databrister.  
 
Due diligence 
 
ESG-analyser och finansiell analyser övervakas ständigt av teamet per allokerad aktietäckning. 
Förändringar och uppdateringar av våra aktiemodeller görs efter företagets händelser, 
tillkännagivanden, rapporterade resultat och våra engagemang med företaget man investerar i. Denna 
process är flytande, till exempel innebär en positiv förändring i ett företags nya mål om nollutsläpp 
eller nya hållbarhetsinitiativ att ett högre ESG-resultat uppnås av företaget som kommer att leda till 
att det tas med i vår definierade screening och kan läggas till i vår portfölj. Å andra sidan kommer en 
försämring av ett företags bolagsstyrning att negativt påverka ESG-värdet och kan leda till att aktien 
avyttras från vår portfölj.  
 
Poängen ändras när det behövs för att återspegla en förändring av situationen. Vår aktiedatabas ser 
till att alla ändringar som görs återspeglas i vår löpande uppdaterade relativa rankingtabell för kurser. 
 
Vi använder CGI Glass Lewis-, Sustainalytics- och MSCI-betyg för ESG-data och -information. Intern 
undersökning och företagsengagemang är dock våra viktigaste referenskällor för ESG-analys.  
Det inledande screeningsteget i vår investeringsprocess innehåller en ESG-klassificering. Det är här ett 
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företags ESG-frågor beaktas och betygsätts enligt våra egna ESG-riktlinjer.  
 
Att engagera sig i bolag som man investerar i för att minska utsläppen av växthusgaser är ett viktigt 
steg i vår ESG-analys och investeringsprocess, där specifika hållbarhetsmål och -initiativ sätts upp och 
genomförs på kort, medellång och lång sikt av de företag man investerar i. Vi tar också hänsyn till ett 
företags historia som en god företagsmedlem i samhället och söker efter bevis på eventuella 
meningsfulla bidrag som det kan ha gjort till nytta för samhället som helhet. 
 
Riktlinjer för engagemang 
 
First Sentier Investors (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles anger 
standarden på engagemangsmetoder för alla FSI:s investeringsteam.  I policyn beskrivs också FSI:s syn 
på kontroversiella hållbarhetsrelaterade aktiviteter. 
 
Att föra en aktiv dialog med företag som man investerar i eller enheter är en viktig aktivitet eftersom 
det ger en viktig möjlighet att förbättra vår förståelse för deras verksamhet, och att övervaka 
väsentliga affärsfrågor inklusive strategi, kapitalallokering och ekonomi samt deras förhållningssätt till 
miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor, och det gör det möjligt för oss att påverka dem för 
att förbättra dessa metoder. 
 
Bredden, djupet och frekvensen av engagemang kommer att variera avsevärt baserat på en mängd 
olika faktorer, inklusive de risker och möjligheter som företaget står inför, företagets möjlighet och 
vilja att engagera och storleken eller karaktären av investeringen.    
 
Policyn finns på www.firstsentierinvestors.com  
 
Utsett jämförelseindex 
 
Ej tillämpligt 
  
 

3. Noterade finansiella produkter för infrastruktur 
 

Namn LEI 

Deltagare på finansmarknaden 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc Ej tillämpligt 

Finansiella produkter 

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund 549300UHIVWX4YGY6160 

 

Sammanfattning 

 

Fondförvaltaren strävar efter att förstå och fånga upp hållbarhetsrisker och möjligheter med hjälp av 

en egenutvecklad kvalitetsrankningsmodell. Den modell som används omfattar en rad miljömässiga 

och sociala egenskaper, som förväntas påverka avkastningen på investeringar, i allmänhet och 

infrastrukturvärdepapper i synnerhet. 

 

Fonden har inget åtagande att uppnå specifika, icke-finansiella resultat. Fondförvaltaren mäter 

koldioxidintensiteten hos de företag som man investerar i under en rullande femårsperiod som en 

indikator på miljöutvecklingen.  Framsteg mot de sociala egenskaperna som främjas av fonden 

(nämligen skyddet av arbetstagares rättigheter och tillhandahållandet av trygga och säkra 

http://www.firstsentierinvestors.com/
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arbetsmiljöer) mäts mot FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag. 

 

Fondförvaltaren har som mål att ha ett positivt inflytande på de företag som man investerar i genom 

engagemang och genom att aktivt utöva sina rösträtter. 

 

Fondförvaltaren granskar och beaktar de huvudsakliga negativa effekterna på alla investeringar. 

 

Inget mål för hållbar investering 

 

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men har inte hållbara 
investeringar som mål. 
 

Den finansiella produktens miljömässiga eller sociala egenskaper 

 
De miljöegenskaper som fonden främjar är begränsning av klimatförändringen, mer specifikt en 
minskning av kolintensiteten (mätt som koldioxidutsläpp per MWh) och antagandet av förnybar och 
renare energiteknik.  
  
De sociala egenskaper som fonden främjar är skyddet av arbetstagarnas rättigheter och 
tillhandahållandet av trygga och säkra arbetsmiljöer för alla arbetstagare.  
 
Investeringsstrategi 

 

Fondförvaltaren fokuserar på att bedöma varje företag som man överväger att investera i, inklusive 

hur varje företag prioriterar de potentiella effekterna av klimatförändringar eller sociala standarder 

som mäts i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

 

Fondförvaltaren kommer att samarbeta proaktivt med företag där fondförvaltaren anser att det 

företag som man har investerat i inte gör tillräckliga framsteg på de miljömässiga och sociala 

egenskaper som främjas av fonden. 

 

Alla FSI:s investeringsteam bedömer hur företagsstyrningen fungerar i enlighet med relevanta policyer 

och riktlinjer. Exempel är: 

 

• Styrelsens bedömning – det bör finnas ett öppet förfarande för att utse nya 
styrelseledamöter. FSI:s investeringsteam anser att bästa praxis bland företag man investerar 
i är att inkludera förmågan att visa mångfald av kön, ålder, etnicitet, sexualitet och tankar över 
hela organisationen och på styrelsenivå.  

• Ägande och aktieägares rättigheter – i allmänhet kommer FSI:s investeringsteam inte att 
stödja beslut som föreslår: förändringar i bolagsstrukturen som begränsar aktieägares 
rättigheter, eller förändringar i kapitalstrukturen som kan försvaga aktieägarnas röstning 
och/eller ekonomiska rättigheter. 

• Ersättning – FSI:s investeringsteam förväntar sig att ersättningsstrukturer ska vara enkla, 
långsiktiga, i linje med aktieägarvärde/avkastning, för att uppmuntra ansvarsfullt risktagande 
och i den mån det är relevant för att anamma ett bredare begrepp för ”framgång”. 

 
Andelar av investeringarna 
 
Fonden investerar i första hand (minst 70 % av sitt substansvärde) i en diversifierad portfölj av noterad 
infrastruktur och infrastrukturrelaterade aktier eller aktierelaterade värdepapper från emittenter som 
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är noterade, handlas eller utbyts på reglerade marknader över hela världen. Infrastruktursektorn 
omfattar, men är inte begränsad till, allmännyttiga tjänster (t.ex. vatten och el), motorvägar och 
järnvägar, flygplatstjänster, hamnar och marina tjänster samt lagring och transport av olja och gas. 
 
 

 
Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens 
investeringar som används för att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av den 
finansiella produkten.  
 
Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade 
till de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.  
  
Kategorin Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar: 
 

• Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål  
• Underkategorin Nr 1B Andra miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar investeringar 

anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara 
investeringar. 

 
Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper 
 

Fonden främjar följande miljömässiga egenskaper: 

Begränsning av klimatförändringar, nämligen en minskning av kolintensiteten och införande av 

förnybar och renare energiteknik. 

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av denna miljömässiga egenskap är 

en minskande kolintensitet av portföljens allmännyttiga innehav (som är ansvariga för den stora 

majoriteten av portföljutsläppen), med hjälp av måttet på koldioxidutsläpp per MWh el som 

genereras. 

 

Denna hållbarhetsindikator övervakas med hjälp av en egenutvecklad databas som spårar 

allmännyttiga företags kolintensitet och tittar på om detta mått minskar under rullande 

Investeringar

Nr 1 Anpassade 
till miljömässiga eller sociala 

egenskaper

90 %

Nr 1B Andra miljömässiga eller 
sociala egenskaper

90 %

Nr 2 Annat

10 %
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femårsperioder. Databasen övervakar också en rad andra klimatrelaterad statistik, inklusive absoluta 

koldioxidutsläpp och koldioxidavtryck. 

 

Fonden främjar följande sociala egenskaper: 

Skyddet av arbetstagarnas rättigheter och tillhandahållandet av trygga och säkra arbetsmiljöer för alla 

arbetstagare. 

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av dessa sociala egenskaper är i linje 

med de tio principerna i FN:s Global Compact, och med OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

 

Denna hållbarhetsindikator övervakas genom att varje månad kontrollera om någon av de aktier som 

teamet analyserar och undersöker anses strida mot antingen FN:s Global Compact eller OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag. För att avgöra detta använder vi analyser från Sustainalytics, en 

oberoende tredjepartsleverantör av data. 

 

Metoder  

 
Minskad kolintensitet 
Kolintensiteten i portföljens innehav mäts på ett antal olika sätt. För det första analyseras hela 
portföljen på ett sätt som överensstämmer med ramverket som tillhandahålls av arbetsgruppen för 
klimatrelaterade finansiella rapporter, baserat på data från MSCI ESG. Enligt detta tillvägagångssätt 
beräknas kolintensiteten för varje anläggning med hjälp av följande formel: 
 

• Omfattning 1+2 utsläpp / USD M försäljning 
 
Detta tillvägagångssätt kan användas för jämförelser mot ett referensvärde eller på portföljer, samt 
för portföljnedbrytning och analys. Investeringsteamet har bekymmer med att använda försäljningen 
som nämnare i denna formel eftersom andra faktorer som valuta- eller råvarupriser kan ha stor effekt 
på försäljning i dollar, utan påverkan på utsläppen. Denna metod har dock rekommenderats av 
arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella rapporter och teamet stöder ökad jämförbarhet av 
investerarrapportering. 
 
Utöver detta har investeringsteamet en egen databas som övervakar en rad ESG-mätvärden. Dessa 
mått inkluderar en rad klimatrelaterad statistik, inklusive absoluta koldioxidutsläpp, koldioxidavtryck 
och kolintensitet (alla uppmätta på aktie-, portfölj- och strateginivå). 
 
Allmännyttiga företag representerar vanligtvis ungefär hälften av portföljen efter vikt och ansvarar för 
den stora majoriteten av portföljrelaterade koldioxidutsläpp. Denna databas använder följande formel 
för att bestämma kolintensitet för portföljens allmännyttiga innehav: 
 

• Scope 1+2 utsläpp / MWh el som genereras 
 
Den här databasen visar kolintensiteten för portföljens allmännyttiga företag under vart och ett av de 
senaste fem åren och kontrollerar om detta mått minskar under rullande femårsperioder. 
 
Vidare följer investeringsteamet om företagen arbetar med initiativet Science Based Targets (en 
tydligt definierad väg för företag att minska utsläppen av växthusgaser), om ett företag är fast beslutet 
att vara en MSCI ESG-ledare eller en eftersläntrare och huruvida varje företag har gjort ett åtagande 
om nollutsläpp av koldioxidutsläpp. 
 
Anpassning till de tio principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 
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företag 
 
Varje månad körs en rapport av teamet över varje aktie i gruppens fokuslista för att avgöra om någon 
av portföljens innehav anses strida mot antingen FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. 
 
Rapporterna baseras på Global Standards Screenings undersökning från Sustainalytics, en oberoende 
tredjepartsleverantör av ESG-data. Global Standards Screening-undersökningen fångar upp allvarliga, 
systematiska och strukturella kränkningar av internationella normer enligt FN:s Global Compact-
principer. 
 
Bedömningarna bygger på hänvisningar till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt deras underliggande konventioner. 
Global Standards Screening-företagsbedömningar återspeglar flera dimensioner, inklusive: 
 

• Allvarlighetsgraden av påverkan på intressenter och/eller miljön – omfattning, räckvidd och 
ohjälplighet 

• Företagsansvar – ansvarighet, undantag och systemisk karaktär 
• Företagsledning – respons, ledningssystem och genomförande 

 
Överträdelser granskas och bedöms av investeringsteamet och följs av engagemang med 
bolagsledningen. Bestående eller systematiska överträdelser kan leda till att fonden avyttrar. 
 
Datakällor och bearbetning 
 
De datakällor som används för att övervaka fondens miljömässiga och sociala egenskaper kommer 
från både tredjepartsleverantörer och från direkt engagemang i företag man investerar i.  
Tredjepartsleverantörer inkluderar men är inte begränsade till: Sustainalytics, ISS, Reprisk och MSCI.  
Dessa datatjänster används för att informera och komplettera de uppgifter som samlats in direkt från 
företag som man investerar i, i fonden. 
 
Före upphandling bedöms dataleverantörens tjänster för täckning, noggrannhet och aktualitet av FSI:s 
ESG Impacts Committee, som förvaltas av FSI:s ansvariga investeringsteam. När investeringsansvariga 
har upphandlats kommer de att rapportera tillbaka till dataleverantörerna ifall de anser att 
informationen är felaktig.  
 
Uppgifterna behandlas av det ansvarsfulla investeringsteamet och görs tillgängliga för 
investeringsteamen och Global Investment Committee. 
 
Fondförvaltaren kommer att använda information som direkt inhämtas från företag som man 
investerar i där det finns brister i leverantörens data.  
 
Begränsningar av metoder och data 
 
Begränsningar av de uppgifter som lämnas från tredje part kommer att härröra från deras täckning 
och metoder och från begränsade upplysningar från emittentföretag.  Om data inte är tillgängliga kan 
tredjepartsleverantörer använda estimeringsmodeller eller proxyindikatorer. Metoder som används 
av uppgiftslämnare kan innefatta ett element av subjektivitet. Även om data samlas in löpande i denna 
snabbt föränderliga miljö kan data bli föråldrade inom en kort tidsperiod. 
 
Uppnåendet av de sociala och miljömässiga egenskaperna är inte helt beroende av uppgifter från 
tredje part med hänsyn till begränsningarna och information hämtas genom direkt engagemang hos 
företag som är etablerade där det finns sådana databrister.  
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Due diligence 
 
Internt 
 
Grundlig due diligence utförs på de underliggande tillgångarna i den finansiella produkten av teamets 
analytiker och portföljförvaltare. Vi bedriver omfattande undersökning på ett antal fronter, bland 
annat: 
 

• bolagsrapporter och finansiella rapporter 
• möten med företagsledning och tillgångsbesök 
• möten med konkurrenter, leverantörer, kunder, tillsynsmyndigheter, statliga tjänstemän och 

branschorgan 
• att bygga detaljerade finansiella modeller på varje företag som omfattas, och 
• jämföra och kontrastera viktiga finansiella indikatorer för varje företag med sina 

konkurrenter. 
 
Investeringsteamet anser att den viktigaste källan till undersökning genereras internt genom 
regelbundna möten med ledande befattningshavare och andra intressenter, inklusive leverantörer, 
konkurrenter, tillsynsmyndigheter och branschorgan. 
 
Med tanke på investeringserfarenheten i teamet, är relationen mellan företag och marknader 
ingående och teamet anser att det är bäst positionerat att bilda en uppfattning om företagen i den 
möjlighet som fastställts, inklusive deras inställning till ESG och väsentligheten av ESG-frågor. För att 
komplettera teamets egen forskning används olika externa undersökningstjänster som de som 
tillhandahålls av: 
 
• Statliga forskningsstudier 
• Branschstudier 
• Leverantörer av ESG-undersökningar, och 
• Mäklarundersökningsrapporter. 
 
Aktietäckning delas upp per sektor för att maximera teamets specialistkunskap och för att identifiera 

globala bästa praxis.  Med tanke på teamets erfarenhet och stabilitet har varje sektor omfattats av 

mer än en analytiker, vilket ger en effektiv backup-ram. Teammedlemmar uppmuntras att bidra med 

synpunkter på alla aktier, inte bara de som omfattas av direkt täckning, och alla aktiesamtal 

debatteras öppet. Det ultimata investeringsansvaret vilar hos Peter Meany som chef för teamet. 

 
Externt 
 
Teamets interna due diligence stöds av en rad kontroller som utförs oberoende av investeringsteamet. 
 
För det första har Investment Compliance-teamet, som sitter i företagets bredare team för Risk 
Management & Compliance, en oberoende kontroll för att säkerställa efterlevnad av alla parametrar 
för portföljuppbyggnaden, oavsett om de införs genom reglering, klient eller interna in-house-
begränsningar. Relevanta in-house-begränsningar inkluderar ett förbud mot att investera i företag 
som har identifierats ha någon inblandning i tillverkning av kärnvapen, samt företag som är 
involverade i produktion av tobak eller tobaksprodukter som e-cigaretter och vaping-anordningar. 
Investment Compliance-teamet ansvarar för att övervaka fonder mot begränsningar och för att 
eskalera eventuella överträdelser till portföljförvaltarna och chefen för Global Listed Infrastructure-
strategin. 
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Dessutom ansvarar teamet för Investment Product Research & Assurance för att övervaka 
investeringsportföljer för att säkerställa överensstämmelse med deras angivna investeringsstil och 
process. De granskar och tolkar de risk- och resultatrapporter som utarbetats av resultatgrupperna 
och ansvarar för att införa stresstester och likviditetsövervakning på fonder, där så är lämpligt. 
Investment Product Research & Assurance-teamet ger en oberoende utmaning för det 
fondförvaltande teamet och Global Head of Investment Management. De ger också rapportering och 
kommentarer om resultat och risker till Global Investment Committee och regionala kommittéer och 
styrelser. 
 
Riktlinjer för engagemang 
 
First Sentier Investors (FSI) Responsible Investment & Stewardship Policy and Principles anger 
standarden på engagemangsmetoder för alla FSI:s investeringsteam.  I policyn beskrivs också FSI:s syn 
på kontroversiella hållbarhetsrelaterade aktiviteter. 
 
Att föra en aktiv dialog med företag som man investerar i eller enheter är en viktig aktivitet eftersom 
det ger en viktig möjlighet att förbättra vår förståelse för deras verksamhet, och att övervaka 
väsentliga affärsfrågor inklusive strategi, kapitalallokering och ekonomi samt deras förhållningssätt till 
miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor, och det gör det möjligt för oss att påverka dem för 
att förbättra dessa metoder. 
 
Bredden, djupet och frekvensen av engagemang kommer att variera avsevärt baserat på en mängd 
olika faktorer, inklusive de risker och möjligheter som företaget står inför, företagets möjlighet och 
vilja att engagera och storleken eller karaktären av investeringen.    
 
Policyn finns på www.firstsentierinvestors.com  
 
Utsett jämförelseindex 
 
Ej tillämpligt  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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4. Ansvarsfulla noterade finansiella produkter för infrastruktur 
 

Namn LEI 

Deltagare på finansmarknaden 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc Ej tillämpligt 

Finansiella produkter 

First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund 

549300E7HMFL0HQCAU90 

 
Sammanfattning 
 
Fondförvaltaren strävar efter att förstå och fånga upp hållbarhetsrisker och möjligheter med hjälp av 
en egenutvecklad kvalitetsrankningsmodell och hållbarhetsanalys för att välja tillgångar som bidrar till 
eller drar nytta av hållbar utveckling, enligt FN:s mål för hållbar utveckling. 
 
Normalt kommer minst trettiofem procent av fondens tillgångar att bestå av hållbara investeringar 
med en miljömässig och/eller social egenskap (om inte fonden är i färd med att avyttras).  [Vissa 
hållbara investeringar kan vara anpassade efter EU-taxonomi, men detta är inte ett explicit 
urvalskriterier för fonden.]  Icke-hållbara investeringstillgångar kommer att anpassas till ett 
miljömässigt eller socialt FN-mål för hållbar utveckling.   
 
Utvecklingen mot de miljömässiga egenskaper som fonden främjar mäts av koldioxidintensiteten hos 
de företag som man investerar i under fem år (notera att koleldade produktionstillgångar måste 
utgöra mindre än 20 % av de totala tillgångarna för varje företag man investerar i) och genom att varje 
investering anpassas till ett FN-mål för hållbar utveckling. 
 
Framsteg mot de sociala egenskaper som främjas av fonden (nämligen skyddet av arbetstagares 
rättigheter och tillhandahållandet av trygga och säkra arbetsmiljöer) mäts mot FN:s Global Compact-
principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
 
Fonden har åtagit sig att anpassa sig till nollutsläpp senast 2050. Fonden har också fastställt ett delmål 
om att senast 2030 minska sin viktade genomsnittliga koldioxidintensitet till -50 % under 
jämförelseindexet för 2019.  
 
Fondens förvaltare har som mål att ha ett positivt inflytande på företag som man investerar i genom 
engagemang och genom att aktivt utöva sina rösträtter. 
 
Fondförvaltaren granskar och beaktar de huvudsakliga negativa effekterna på alla investeringar. 
 
Inget mål för hållbar investering 
 
Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men har inte hållbara 
investeringar som mål. 
 
Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Även om fonden inte har som 
mål att investera hållbart kommer minst 35 % av fonden att bestå av hållbara investeringar.  
 
För att säkerställa att fonden lyckas med hållbara investeringar försöker vi identifiera om de aktier 
som fonden investerar i kan ha en negativ inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta omfattar 
områden som miljömässiga, sociala och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, 
antikorruption och mutor.  
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Vi åtar oss att alla bolag som innehas av fonden ska bedömas efter relevanta negativa effekter. Med 
tanke på investeringserfarenheten i teamet är företag och marknader väl förstådda och teamet anser 
att det är bäst positionerat att bilda sig en uppfattning om synen på hållbarhet i företaget man 
investerar i och om väsentligheten i hållbarhetsrelaterade frågor. 
  
Resultaten av denna bedömning återspeglas i den kvalitetsvärdering som vi tilldelar varje företag som 
vi undersöker och analyserar, och i den hållbarhetsanalys som vi åtar oss.  
 
Dessutom, när negativa hållbarhetseffekter identifieras, samarbetar teamet aktivt med det berörda 
bolaget i enlighet med de åtaganden som gjorts enligt First Sentier Investors Responsible Investment 
and Stewardship Policy and Principles.  
 
Om engagemanget inte lyckas överväger investeringsteamet att eskalera frågan genom att: 
  
• bredda engagemanget med andra investerare  
• skriva till eller träffa ordföranden eller den oberoende styrelseledamoten,  
• rösta mot företagsledare som de anser inte ger en lämplig översyn, eller  
• göra teamets åsikter offentliga.  
 
Om ett lämpligt svar inte mottas från företaget kommer teamet att överväga avyttring. 
 
Investeringsteamet ser också till att de företag som fonden investerar i är i linje med de tio principerna 
i FN:s Global Compact och med OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Teamet genomför en 
månatlig kontroll för att avgöra om någon av portföljens innehav anses strida mot dessa principer eller 
riktlinjer. 
 
Den finansiella produktens miljömässiga eller sociala egenskaper 

 
De miljöegenskaper som fonden främjar är följande: 
 

• Begränsning av klimatförändringar (genom en minskning av kolintensiteten (mätt som 
koldioxidutsläpp per MWh), inrättande av en energiinfrastruktur som krävs för att möjliggöra 
energisystems minskning av koldioxidutsläpp och produktion av rena och effektiva bränslen 
från förnybara eller koldioxidneutrala källor) och 

• anpassningen av de företag som man investerar i med FN:s mål för hållbar utveckling som är 
mest relevanta för infrastrukturföretag, nämligen: 

 
o Hållbarhetsmål 6:  Rent vatten och sanitet 
o Hållbarhetsmål 7:  Ekonomiskt överkomlig och ren energi 
o Hållbarhetsmål 9:  Industri, innovation och infrastruktur  
o Hållbarhetsmål 11:   Hållbara städer och samhällen 
o Hållbarhetsmål 12:  Ansvarsfull konsumtion och produktion 
o Hållbarhetsmål 13:  Klimatåtgärder 

  
De sociala egenskaper som fonden främjar är skyddet av arbetstagarnas rättigheter och 
tillhandahållandet av trygga och säkra arbetsmiljöer för alla arbetstagare.  
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Investeringsstrategi 

 

Fondförvaltaren fokuserar på att bedöma varje företag som man överväger att investera i, inklusive 

hur varje företag prioriterar de potentiella effekterna av klimatförändringarna. 

 

De miljöfaktorer som fokuseras på är företagens anpassning till FN:s globala mål för hållbar utveckling 

som är relevanta för infrastruktur (rent vatten och sanitet, ekonomisk överkomlig och ren energi, 

innovation och infrastruktur för industrin samt hållbara städer och samhällen, ansvarsfull konsumtion 

och produktion samt klimatåtgärder). 

 

Fondförvaltaren kommer att samarbeta proaktivt med företag där fondförvaltaren anser att det 

företag som man har investerat i inte gör tillräckliga framsteg på de miljömässiga och sociala 

egenskaper som främjas av fonden. 

 

Alla FSI:s investeringsteam bedömer hur företagsstyrningen fungerar i enlighet med relevanta policyer 

och riktlinjer. Exempel är: 

 

• Styrelsens bedömning – det bör finnas ett öppet förfarande för att utse nya 
styrelseledamöter. FSI:s investeringsteam anser att bästa praxis bland företag man investerar 
i är att inkludera förmågan att visa mångfald av kön, ålder, etnicitet, sexualitet och tankar över 
hela organisationen och på styrelsenivå.  

• Ägande och aktieägares rättigheter – i allmänhet kommer FSI:s investeringsteam inte att 
stödja beslut som föreslår: förändringar i bolagsstrukturen som begränsar aktieägares 
rättigheter, eller förändringar i kapitalstrukturen som kan försvaga aktieägarnas röstning 
och/eller ekonomiska rättigheter. 

• Ersättning – FSI:s investeringsteam förväntar sig att ersättningsstrukturer ska vara enkla, 
långsiktiga, i linje med aktieägarvärde/avkastning, för att uppmuntra ansvarsfullt risktagande 
och i den mån det är relevant för att anamma ett bredare begrepp för ”framgång”. 

 

Andel av investeringar 

 

Fonden kommer i första hand att sträva efter att investera (minst 70 % av sitt substansvärde) i en 

diversifierad portfölj av aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som har 

betydande tillgångar i eller som har betydande intäkter från infrastruktursektorn. Dessa värdepapper 

är noterade, handlas eller utbytes på reglerade marknader över hela världen. Infrastruktursektorn 

omfattar, men är inte begränsad till, el- och gasanläggningar, motorvägar och järnvägar, mobila 

master och satelliter, flygplatstjänster, hamnar och -tjänster samt energilagring och transport. 
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Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens 

investeringar som används för att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av den 

finansiella produkten.  

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade 

till de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.  

  

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar: 

 

• Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål  
• Underkategorin Nr 1B Andra miljömässiga eller sociala egenskaper omfattar investeringar 

anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara 
investeringar. 

 

Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper 

 

Fonden främjar följande miljömässiga egenskaper:  

 

Begränsning av klimatförändringar, nämligen en minskning av kolintensiteten och införande av 

förnybar och renare energiteknik. 

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av denna miljömässiga egenskap är 

en minskande kolintensitet av portföljens allmännyttiga innehav (som är ansvariga för den stora 

majoriteten av portföljutsläppen), med hjälp av måttet på koldioxidutsläpp per MWh el som 

genereras. 

 

Denna hållbarhetsindikator övervakas med hjälp av en egenutvecklad databas som spårar 

allmännyttiga företags kolintensitet och tittar på om detta mått minskar under rullande 

femårsperioder. Databasen övervakar också en rad andra klimatrelaterad statistik, inklusive absoluta 

koldioxidutsläpp och koldioxidavtryck.  

 

Investeringar

Nr 1 Anpassade 
till miljömässiga eller 
sociala egenskaper

90 %

Nr 1A Hållbara

[35 %] 

Taxonomiförenliga

[10 %]

Andra miljörelaterade

[12,5 %]

Sociala

[12,5 %]

Nr 1B Andra 
miljömässiga eller 
sociala egenskaper

[65 %]

Nr 2 Annat

10 %
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Investeringsteamet tillämpar också en gräns på 20 % för exponering för kolproduktion för fondens 

innehav (mätt med andelen av ett företags totala tillgångar som består av koleldade 

produktionstillgångar).  

 

Anpassningen av de företag som är verksamma i branschen till FN:s mål för hållbar utveckling som är 

mest relevanta för infrastrukturföretag, nämligen: 

 

• Hållbarhetsmål 6:  Rent vatten och sanitet 
• Hållbarhetsmål 7:  Ekonomiskt överkomlig och ren energi 
• Hållbarhetsmål 9:  Industri, innovation och infrastruktur 
• Hållbarhetsmål 11:  Hållbara städer och samhällen  
• Hållbarhetsmål 12:  Ansvarsfull konsumtion och produktion 
• Hållbarhetsmål 13:  Klimatåtgärder 

 

Taxonomin för investeringar för hållbar utveckling används för att bestämma i vilken utsträckning 

varje företags kapitalinvesteringar bidrar till de globala målen som anges ovan.   

 

Vissa företags bidrag till dessa mål är inte mätbara genom kapitalutgifter. I dessa fall analyserar 

gruppen lämpligare data för sektorn, eller överväger anpassning av EU:s taxonomi. 

 

Fonden främjar följande sociala egenskaper:  

 

 Skyddet av arbetstagarnas rättigheter och tillhandahållandet av trygga och säkra 
arbetsmiljöer för alla arbetstagare. 

 De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av dessa sociala egenskaper 
är i linje med de tio principerna i FN:s Global Compact, och med OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. 

 Denna hållbarhetsindikator övervakas genom att varje månad kontrollera om någon av de 
aktier som teamet analyserar och undersöker anses strida mot antingen FN:s Global Compact 
eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. För att avgöra detta använder teamet 
analyser från Sustainalytics, en oberoende tredjepartsleverantör av data. 

 

Metoder 

 
Minskad kolintensitet 
Kolintensiteten i portföljens innehav mäts på ett antal olika sätt. För det första analyseras hela 
portföljen på ett sätt som överensstämmer med ramverket som tillhandahålls av arbetsgruppen för 
klimatrelaterade finansiella rapporter, baserat på data från MSCI ESG. Enligt detta tillvägagångssätt 
beräknas kolintensiteten för varje anläggning med hjälp av följande formel: 
 

 Omfattning 1+2 utsläpp / USD M försäljning 
 
Detta tillvägagångssätt kan användas för jämförelser mot ett referensvärde eller på portföljer, samt 

för portföljnedbrytning och analys. Investeringsteamet har bekymmer med att använda försäljningen 

som nämnare i denna formel eftersom andra faktorer som valuta- eller råvarupriser kan ha stor effekt 

på försäljning i dollar, utan påverkan på utsläppen. Denna metod har dock rekommenderats av 

arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella rapporter och teamen stöder ökad jämförbarhet av 

investerarrapportering. 

 
Utöver detta har investeringsteamet en egen databas som övervakar en rad ESG-mätvärden. Dessa 
mått inkluderar en rad klimatrelaterad statistik, inklusive absoluta koldioxidutsläpp, koldioxidavtryck 
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och kolintensitet (alla uppmätta på aktie-, portfölj- och strateginivå). 
 
Allmännyttiga företag representerar vanligtvis ungefär hälften av portföljen efter vikt och ansvarar för 
den stora majoriteten av portföljrelaterade koldioxidutsläpp. Denna databas använder följande formel 
för att bestämma kolintensitet för portföljens allmännyttiga innehav: 
 

 Scope 1+2 utsläpp / MWh el som genereras 
 
Den här databasen visar kolintensiteten för portföljens allmännyttiga företag under vart och ett av de 
senaste fem åren och kontrollerar om detta mått minskar under rullande femårsperioder. 
 
Vidare följer investeringsteamet om företagen arbetar med initiativet Science Based Targets (en 
tydligt definierad väg för företag att minska utsläppen av växthusgaser), om ett företag är fast beslutet 
att vara en MSCI ESG-ledare eller en eftersläntrare och huruvida varje företag har gjort ett åtagande 
om nollutsläpp av koldioxidutsläpp. 
 
20 % gräns för kolexponering  
Den maximala hållbarhetsindikatorn för 20 % kolexponering övervakas genom analys och 
undersökning som utförs av investeringsteamet, och via de finansiella modeller som de bygger och 
underhåller för varje företag de täcker.  
 
Anpassningen av de företag som man investerar i med FN:s mål för hållbar utveckling som är mest 
relevanta för infrastrukturföretag, nämligen: 
 

• Hållbarhetsmål 6:  Rent vatten och sanitet 
• Hållbarhetsmål 7:  Ekonomiskt överkomlig och ren energi 
• Hållbarhetsmål 9:  Industri, innovation och infrastruktur 
• Hållbarhetsmål 11:  Hållbara städer och samhällen  
• Hållbarhetsmål 12:  Ansvarsfull konsumtion och produktion 
• Hållbarhetsmål 13:  Klimatåtgärder 

 
Företagets anpassning till målen för hållbar utveckling som anges ovan baseras på en bedömning av 
hur stor andel av varje företags kapitalutgifter som används för aktiviteter som stöder dessa mål.   
 
Analys av detta ämne utförs av investeringsgruppens analytiker och portföljförvaltare, med hjälp av 
taxonomin för investeringar för hållbar utveckling för att bedöma vart och ett av de företag som 
omfattas.  
 
Vissa företags bidrag till dessa mål är inte mätbara genom kapitalutgifter. I dessa fall analyserar 
gruppen lämpligare data för sektorn, eller överväger anpassning av EU:s taxonomi.  
 
Anpassning till de tio principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag 
 
Varje månad körs en rapport av teamet över varje aktie i gruppens fokuslista för att avgöra om någon 
av portföljens innehav anses strida mot antingen FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. 
 
Rapporterna baseras på Global Standards Screenings undersökning från Sustainalytics, en oberoende 
tredjepartsleverantör av ESG-data. Global Standards Screening-undersökningen fångar upp allvarliga, 
systematiska och strukturella kränkningar av internationella normer enligt FN:s Global Compact-
principer. 
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Bedömningarna bygger på hänvisningar till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt deras underliggande konventioner. 
Global Standards Screening-företagsbedömningar återspeglar flera dimensioner, inklusive: 
 

• Allvarlighetsgraden av påverkan på intressenter och/eller miljön – omfattning, räckvidd och 
ohjälplighet 

• Företagsansvar – ansvarighet, undantag och systemisk karaktär 
• Företagsledning – respons, ledningssystem och genomförande 

 
Överträdelser granskas och bedöms av investeringsteamet och följs av engagemang med 
bolagsledningen. Bestående eller systematiska överträdelser kan leda till att fonden avyttrar. 
 

Datakällor och bearbetning 

 

De datakällor som används för att övervaka fondens miljömässiga och sociala egenskaper kommer 

från både tredjepartsleverantörer och från direkt engagemang i företag man investerar i.  

Tredjepartsleverantörer inkluderar men är inte begränsade till: Sustainalytics, ISS, Reprisk och MSCI.  

Dessa datatjänster används för att informera och komplettera de uppgifter som samlats in direkt från 

företag som man investerar i, i fonden. 

 

Före upphandling bedöms dataleverantörens tjänster för täckning, noggrannhet och aktualitet av FSI:s 

ESG Impacts Committee, som förvaltas av FSI:s ansvariga investeringsteam. När investeringsansvariga 

har upphandlats kommer de att rapportera tillbaka till dataleverantörerna ifall de anser att 

informationen är felaktig.  

 

Uppgifterna behandlas av det ansvarsfulla investeringsteamet och görs tillgängliga för 

investeringsteamen och Global Investment Committee. 

 

Fondförvaltaren kommer att använda information som direkt inhämtas från företag som man 

investerar i där det finns brister i leverantörens data.  

 

Begränsningar av metoder och data 

 

Begränsningar av de uppgifter som lämnas från tredje part kommer att härröra från deras täckning 

och metoder och från begränsade upplysningar från emittentföretag.  Om data inte är tillgängliga kan 

tredjepartsleverantörer använda estimeringsmodeller eller proxyindikatorer. Metoder som används 

av uppgiftslämnare kan innefatta ett element av subjektivitet. Även om data samlas in löpande i denna 

snabbt föränderliga miljö kan data bli föråldrade inom en kort tidsperiod. 

 

Uppnåendet av de sociala och miljömässiga egenskaperna är inte helt beroende av uppgifter från 

tredje part med hänsyn till begränsningarna och information hämtas genom direkt engagemang hos 

företag som är etablerade där det finns sådana databrister.  

 

Due diligence 

 

Internt 

Grundlig due diligence utförs på de underliggande tillgångarna i den finansiella produkten av teamets 

analytiker och portföljförvaltare. Vi bedriver omfattande undersökning på ett antal fronter, bland 

annat: 
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• bolagsrapporter och finansiella rapporter 
• möten med företagsledning och tillgångsbesök 
• möten med konkurrenter, leverantörer, kunder, tillsynsmyndigheter, statliga tjänstemän och 

branschorgan 
• att bygga detaljerade finansiella modeller på varje företag som omfattas, och 
• jämföra och kontrastera viktiga finansiella indikatorer för varje företag med sina 

konkurrenter. 
 

Investeringsteamet anser att den viktigaste källan till undersökning genereras internt genom 

regelbundna möten med ledande befattningshavare och andra intressenter, inklusive leverantörer, 

konkurrenter, tillsynsmyndigheter och branschorgan. 

 

Med tanke på investeringserfarenheten i teamet, är relationen mellan företag och marknader 

ingående och teamet anser att det är bäst positionerat att bilda en uppfattning om företagen i den 

möjlighet som fastställts, inklusive deras inställning till ESG och väsentligheten av ESG-frågor. För att 

komplettera teamets egen forskning används olika externa undersökningstjänster som de som 

tillhandahålls av: 

 

• Statliga forskningsstudier 
• Branschstudier 
• Leverantörer av ESG-undersökningar, och 
• Mäklarundersökningsrapporter. 

 

Aktietäckning delas upp per sektor för att maximera teamets specialistkunskap och för att identifiera 

globala bästa praxis.  Med tanke på teamets erfarenhet och stabilitet har varje sektor omfattats av 

mer än en analytiker, vilket ger en effektiv backup-ram. Teammedlemmar uppmuntras att bidra med 

synpunkter på alla aktier, inte bara de som omfattas av direkt täckning, och alla aktiesamtal debatteras 

öppet.  Det ultimata investeringsansvaret vilar hos Peter Meany som chef för teamet. 

 

Externt 

Teamets interna due diligence stöds av en rad kontroller som utförs oberoende av investeringsteamet. 

 

För det första har Investment Compliance-teamet, som sitter i företagets bredare team för Risk 

Management & Compliance, en oberoende kontroll för att säkerställa efterlevnad av alla parametrar 

för portföljuppbyggnaden, oavsett om de införs genom reglering, klient eller interna in-house-

begränsningar. Relevanta in-house-begränsningar inkluderar ett förbud mot att investera i företag 

som har identifierats ha någon inblandning i tillverkning av kärnvapen, samt företag som är 

involverade i produktion av tobak eller tobaksprodukter som e-cigaretter och vaping-anordningar. 

Investment Compliance-teamet ansvarar för att övervaka fonder mot begränsningar och för att 

eskalera eventuella överträdelser till portföljförvaltarna och chefen för Global Listed Infrastructure-

strategin. 

 

Dessutom ansvarar teamet för Investment Product Research & Assurance för att övervaka 

investeringsportföljer för att säkerställa överensstämmelse med deras angivna investeringsstil och 

process. De granskar och tolkar de risk- och resultatrapporter som utarbetats av resultatgrupperna 

och ansvarar för att införa stresstester och likviditetsövervakning på fonder, där så är lämpligt. 

Investment Product Research & Assurance-teamet ger en oberoende utmaning för det 

fondförvaltande teamet och Global Head of Investment Management. De ger också rapportering och 

kommentarer om resultat och risker till Global Investment Committee och regionala kommittéer och 

styrelser. 
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Riktlinjer för engagemang 

 

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

standarden på engagemangsmetoder för alla FSI:s investeringsteam.  I policyn beskrivs också FSI:s syn 

på kontroversiella hållbarhetsrelaterade aktiviteter. 

 

Att föra en aktiv dialog med företag som man investerar i eller enheter är en viktig aktivitet eftersom 

det ger en viktig möjlighet att förbättra vår förståelse för deras verksamhet, och att övervaka 

väsentliga affärsfrågor inklusive strategi, kapitalallokering och ekonomi samt deras förhållningssätt till 

miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor, och det gör det möjligt för oss att påverka dem för 

att förbättra dessa metoder. 

 

Bredden, djupet och frekvensen av engagemang kommer att variera avsevärt baserat på en mängd 

olika faktorer, inklusive de risker och möjligheter som företaget står inför, företagets möjlighet och 

vilja att engagera och storleken eller karaktären av investeringen.    

 

Policyn finns på www.firstsentierinvestors.com  

 

Utsett jämförelseindex 

 

Ej tillämpligt  

file:///C:/Users/Rachels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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Schema 2: Upplysningar om finansiella produkter som avses 

i artikel 9 enligt artikel 10 i förordningen om 

hållbarhetsupplysningar 
 
 
5. Stewart Investors – finansiella produkter 
 

Namn LEI 

Deltagare på finansmarknaden 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc Ej tillämpligt 

First Sentier Investors International IM Limited3 549300CCC4Z8M05T6N95 

Finansiella produkter 

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 

 
Sammanfattning 
 
Stewart Investors (Investment Manager) Article 9 Funds och relaterade investeringsstrategier har som 
mål att uppnå långsiktig kapitaltillväxt samtidigt som positiva sociala och/eller miljömässiga hållbara 
resultat skapas.  Stewart Investors investeringsteam använder sig av en bottom-up-
investeringsprocess som investerar i företag som både bidrar till och drar nytta av en hållbar 
utveckling. I detta dokument beskrivs fondförvaltarens strategi för att uppfylla fondens mål för 
hållbara investeringar genom en rigorös bottom-up-undersökning, företagsengagemang, efterlevnad 
av deras positionsförklaring om skadliga och kontroversiella produkter och tjänster, gruppomfattande 
uteslutningspolicyer och tredjepartsleverantörer av undersökningar. Dokumentet innehåller också 
detaljerad information om hur fondernas hållbarhetsmål och resultat övervakas och utvärderas både 
internt och med användning av externa ramverk, och det beskriver också hur fondförvaltaren har 
åtagit sig att ge full insyn i företag som man investerar i, och de bidrag dessa företag bidrar till en 
hållbar utveckling. 

 
Inga betydande skador för målet för hållbara investeringar  

                                                           
3 Omfattas inte av förordningen om hållbarhetsupplysningars utlämnande av uppgifter för öppenhetssyfte 
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Fonderna investerar endast i företag som är hållbara investeringar som bidrar till ett socialt och/eller 
miljömässigt mål.   
 
Bottom-up-investeringsprocessen leder till portföljer som består av företag utan väsentlig exponering 
för skadliga produkter, tjänster eller processer. Fondförvaltarens Portfolio Explorer-verktyg ger insyn 
i företag som man investerar i. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 
 
Verktyget ger en balanserad syn för de företag som investerar i företaget och belyser de positiva 
bidrag de gör till en hållbar utveckling, men också riskerna och områdena för framtida insatser. 
 
Alla skadliga affärsaktiviteter definieras och offentliggörs, och är föremål för en 
väsentlighetsbedömning av fondförvaltaren. Fondförvaltarens position på skadliga och kontroversiella 
produkter och tjänster och undantag från investeringar finns på Stewart Investors webbplats. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-
products-and-services.html 
 
Om en investering innehas i ett företag som har väsentlig exponering för skadliga produkter och 
tjänster, kommer detta att offentliggöras på Stewart Investors webbplats, och skälen till undantaget 
och för att behålla innehavet förklaras. Undantag kan förekomma om ett företag avvecklar en tidigare 
kommersiell verksamhet (i vilket fall företaget kommer att kontaktas och uppmuntras att upphöra 
med den berörda kommersiella verksamheten), eller om ett företag bara indirekt utsätts för en skadlig 
industri eller verksamhet, till exempel ett företag som tillverkar säkerhetsprodukter för en mängd 
olika branscher kan också ha kunder inom fossila bränslen eller försvarsindustrin. 
 
Varje fonds exponering för sådan verksamhet övervakas löpande genom system för efterlevnad före 
och efter handel. 
 
Huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer, relevanta för varje fondföretag, beaktas genom 
fondförvaltarens bottom-up-undersökning, företagsengagemang, efterlevnad av deras 
positionsförklaring om skadliga och kontroversiella produkter och tjänster, gruppomfattande 
utslutningspolicyer och tredjepartsleverantörer av undersökningar. 
 
Fondförvaltaren träffar och samarbetar med företag på löpande basis och utvärderar kontinuerligt 
sina hållbarhetsbevis och -kvalitet. Om fondförvaltaren har identifierat förändringar i företagets 
kvalitet eller hållbarhetspositionering genom antingen möten, löpande övervakning eller granskning 
av deras årsredovisningar kommer fondförvaltaren att omvärdera investeringsfallet. 
 
Fondportföljerna bedöms löpande av externa tjänsteleverantörer, inklusive kontroverskontroll, 
produktmedverkan, koldioxidavtryck och andra påverkansåtgärder samt brott mot sociala normer. 
 
Principen negativa hållbarhetsindikatorer är införlivade i fondförvaltarens företagsanalys, 
teamdiskussion och engagemangsprogram.  
 
  

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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Beroende på typen av problem och företagets svar kan fondförvaltarens åtgärder omfatta att: 
 

• se över företagets undersöknings- och investeringsmål och notera svaret där de anser att det 
är lämpligt,  

• samarbeta med företaget om de behöver ytterligare information eller vill uppmuntra till 
förbättrade rutiner och en lämplig lösning på problemen, 

• lämna fondens position i företaget där engagemang har misslyckats, eller där en del av ett 
beteendemönster väcker oro över kvaliteten och integriteten i bolagets ledning.  

 
Fondens hållbara investeringar är i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i 
de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för 
mänskliga rättigheter. 
 
Fondförvaltaren övervakar kontinuerligt de företag som ägs för att förstå eventuella förändringar i 
deras strategier. Varje fondportfölj bedöms av en extern tjänsteleverantör för att följa OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, FN:s globala normer och exponering för högrisksektorer. Fondförvaltaren får också 
regelbundna uppdateringar från en kontroversövervakningstjänst. När frågor tas upp av dessa tjänster 
kommer fondförvaltaren att granska och överväga dem som en del av investeringsanalysen och kan, 
beroende på detaljerna, kontakta företaget i fråga, och vid behov kommer att avyttra det för att 
säkerställa att portföljen fortsätter att uppfylla de principer som ligger i centrum för 
investeringsfilosofin. 
 
Mål för hållbara investeringar i den finansiella produkten 
 
Fonden strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företag som både bidrar 
till och drar nytta av en hållbar utveckling och uppnår positiva sociala och miljömässiga hållbara 
resultat. 
 
Positiva resultat av social hållbarhet är bland annat att förbättra hälsan och välbefinnandet, tillgång 
till inkomstgenererande möjligheter och företagsmöjligheter, rättvis sysselsättning och 
arbetsplatssäkerhet, tillgång till utbildning och möjligheter till lärande, kommunikation och tillgång till 
information, ekonomisk integration, hållbar transport och rörlighet, bättre tillgång till bostäder, 
vatten, sanitet och el, och social integration och minskad ojämlikhet. 
 
Positiva resultat av miljömässig hållbarhet inkluderar en mer noggrann, effektiv och produktiv 
användning av naturresurser, minskat avfall och förbättrad avfallshantering, ett bredare antagande av 
metoder och åtgärder för cirkulär ekonomi, antagande av förnybar och renare energiteknik, minskade 
utsläpp av växthusgaser, minskat vatten-, luft- och andra miljöföroreningar, en avmattning i 
markförstöringen, förändrad markanvändning och förlust av skogar och biologisk mångfald samt 
åtgärder och teknik som möjliggör anpassning och resiliens för klimatförändringar.  



 

32 
 

Investeringsstrategi 

 

Fonderna investerar endast i företag som är hållbara investeringar som bidrar till ett socialt och/eller 

miljömässigt mål.  

 

Kännetecknen för investeringsstrategin är ett exklusivt fokus på företag som bidrar till och drar nytta 

av en hållbar utveckling; en forskningsdriven, grundläggande, bottom-up-strategi för urval och 

löpande analys av investeringar, fokus på kvalitet och hållbarhet hos varje företag, ett fokus på 

företagsförvaltning och sund styrning, en långsiktig investeringshorisont och ett åtagande för 

engagemang för att ta itu med hållbarhetsfrågor och problem  

 

Den bindande processen för att välja och göra hållbara investeringar är inriktad på målet för hållbara 

investeringar på följande sätt: 

 

• Idéskapande fokuserar endast på företag vars produkter och tjänster hjälper till att lösa svåra 
problem, möta kritiska behov och bidra till en mer hållbar framtid. 

• Företagets forskning är bottom-up och använder sig av all tillgänglig kvalitativ information och 
kvantitativa data för att bedöma kvalitetsattribut, hållbarhetspositionering och de 
sammanhang där varje företag verkar. 

• Portföljuppbyggnaden följer en bottom-up-process och görs utan hänvisning till ett 
hållbarhetsindex eller någon annan form av jämförelseindex. 

• Löpande övervakning fokuserar på företagets utveckling, inklusive förändringar i kvalitets- och 
hållbarhetsattribut, det kommersiella och konkurrensutsatta landskapet, den regulatoriska 
miljön, den politiska ekonomins sammanhang där företaget är verksamt och i värdering. 

• Bolagets engagemang syftar till att uppmuntra bolagsledningen att ta itu med 
hållbarhetsfrågor och andra investeringsrisker och -möjligheter. 

  

Fondförvaltaren genomför analys av företagsstyrningsmetoder, både på styrelsenivå och i operativt 

utförande, som en viktig del av investeringsfilosofi, strategi och process – från idéskapande och 

undersökning till positionsbestämning och engagemang. Analysen fokuserar på om företagskultur, 

ägande och incitament kombineras för att skapa en styrningsstrategi som balanserar alla intressenters 

intressen – arbete, miljö, leverantörer, lokala samhällen, kunder och aktieägare. 

 

Viktiga fokusområden är styrelsens oberoende och mångfald, ersättningsstrukturer, 

personalomsättning, ledningens livslängd, leverantörsvillkor som leverantörsreskontradagar, 

kapitalallokeringspolicy och -praxis, skattepolicyer och -praxis, och om företag beter sig på ett sätt 

som är mer än tillräckligt för att de ska behålla sin sociala licens att bedriva verksamhet. 

 

Vid sidan av skrivbordsundersökning sker samtal och möten med företagsägare och -ledare samt 

oberoende företagsledare för att bygga upp en övertygelse om företagens styrningsmetoder. 

Skräddarsydd och oberoende undersökning bedrivs inom hållbarhetsfrågor, allt från farliga kemikalier 

i färgproduktion till konfliktmineraler i elektronikförsörjningskedjor, för att förstå hur företag lever 

upp till sitt sociala och miljömässiga ansvar. 

 

Analys som utförs av tredjepartsleverantörer av data används för att bedöma och övervaka om företag 

som man investerar i uppfyller standarderna kring god förvaltningssed, globala normer och 

kontroverser, och för att bedöma om företag uppfyller förväntningarna i förhållande till styrning. 

 

Vidare bedömer alla First Sentier Investors-investeringsteam hur bolagsstyrningen fungerar i enlighet 

med relevanta policyer och riktlinjer. Exempel är: 
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• Styrelsens bedömning – det bör finnas ett öppet förfarande för att utse nya 
styrelseledamöter. FSI förväntar sig att företag kan visa mångfald av kön, ålder, etnicitet, 
sexualitet och tankar över hela sin organisation och på styrelsenivå.  

• Ägande och aktieägares rättigheter – i allmänhet kommer FSI inte att stödja beslut som 
föreslår: Förändringar i bolagsstrukturen som begränsar aktieägares rättigheter, eller 
förändringar i kapitalstrukturen som kan försvaga aktieägarnas röstning och/eller ekonomiska 
rättigheter. 

 

Ersättning – FSI förväntar sig att ersättningsstrukturer ska vara enkla, långsiktiga, i linje med 

aktieägarvärde/avkastning, för att uppmuntra ansvarsfullt risktagande och i den mån det är relevant 

för att anamma ett bredare begrepp för ”framgång” 

 

Andel av investeringar 

 

Fonderna investerar i första hand (minst 70 % av sitt substansvärde) i en diversifierad portfölj av aktier 

eller aktierelaterade värdepapper i bolag vars verksamhet huvudsakligen äger rum i den 

investeringsregion som beskrivs i prospektet och är noterade, handlas eller utbyts på reglerade 

marknader. 

 

Fonderna investerar i första hand (minst 90 % av sitt substansvärde) i företag som är positionerade 

för att bidra till och dra nytta av en hållbar utveckling. Hållbar utveckling bygger på fondförvaltarens 

egen filosofi. 

 
Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.  Dessa kan vara 

taxonomiförenliga men inte nödvändigtvis. 

 

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar.  Dessa är 

vanligtvis likvida medel eller nära-likvida medel som innehas i avvaktan på investeringar, för att 

uppfylla likviditetskrav eller tillgångar som innehas för att möjliggöra effektiv operativ exit av 

positioner. 

 

 

Investeringar

Nr 1 Hållbara

90 %

Miljörelaterade

40 %

Taxonomiförenliga

0 %

Övriga

40 %
Sociala

90 %

Nr 2 Inte hållbara

10 %
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Övervakning av mål för hållbara investeringar 

  

Fondförvaltaren övervakar kontinuerligt de företag som ägs för att förstå eventuella förändringar i 

deras hållbarhetspositionering och övergripande kvalitet. Detta sker via fondförvaltarens bottom-up-

undersökning, företagsengagemang, efterlevnad av deras positionsförklaring om skadliga och 

kontroversiella produkter och tjänster, gruppomfattande undantagspolicyer och 

tredjepartsleverantörer av undersökningar.  Bidraget från varje fonds investeringar till de sociala och 

miljömässiga målen bedöms också genom hänvisning till två ramindikatorer – fondförvaltarens pelare 

för mänsklig utveckling och Project Drawdowns klimatförändringslösningar (beskrivs vidare i 

metoder). 

 

Varje fondportfölj bedöms kvartalsvis av en extern tjänsteleverantör för att säkerställa att varje bolag 

som ägs uppfyller de globala normerna för bästa affärspraxis och inte visar på några undantag mot 

tröskelvärdena för skadliga aktiviteter enligt fondförvaltarens positionsförklaring. 

  

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

products-and-services.html 

 

Globala normer är internationellt överenskomna standarder för företag, inklusive FN:s normer för 

mänskliga rättigheter för företag och FN:s Global Compact-principer. Fondförvaltaren får också 

regelbundna uppdateringar från en kontroversövervakningstjänst. Nya portföljpositioner kontrolleras 

också före det första köpet. 

 

När frågor tas upp av dessa tjänster kommer fondförvaltaren att granska och överväga dem som en 

del av investeringsanalysen och kan, beroende på detaljerna, kontakta företaget i fråga, och vid behov 

kommer att avyttra det för att säkerställa att portföljen fortsätter att uppfylla de principer som ligger 

i centrum för investeringsfilosofin. 

 

Fondförvaltaren träffar och samarbetar med företag på löpande basis och utvärderar kontinuerligt 

sina hållbarhetsbevis och -kvalitet. Om fondförvaltaren har identifierat förändringar i företagets 

kvalitet eller hållbarhetspositionering genom antingen möten, löpande övervakning och granskning 

av deras årsredovisningar kommer fondförvaltaren att omvärdera investeringsfallet. 

 

Metoder 

 

Fonderna investerar endast i företag som är hållbara investeringar som bidrar till ett socialt och/eller 

miljömässigt mål. Bidraget från varje fonds investeringar till de sociala och miljömässiga målen 

bedöms genom hänvisning till två ramindikatorer – fondförvaltarens pelare för mänsklig utveckling 

och Project Drawdowns klimatförändringslösningar.  

 

Pelare för mänsklig utveckling 

Fondförvaltaren har fastställt 10 breda pelare som de tror fångar kärnan i mänsklig utveckling och som 

kan kartläggas för företag. Varje företag som man investerar i måste på ett konkret sätt bidra till minst 

en av följande pelare: 

 

 Näring 

 Hälso- och sjukvård och hygien 

 Vatten och sanitet 

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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 Energi 

 Bostäder 

 Sysselsättning 

 Ekonomi 

 Levnadsstandard 

 Utbildning 

 Information 
 

Lösningar på klimatförändringar 

Project Drawdown är en ideell organisation som grundades 2014 och som har kartlagt, mätt och 

modellerat över 80 olika lösningar på global uppvärmning, med det slutliga målet att nå en sänkning 

– det vill säga den punkt i framtiden när utsläppen slutar att öka och börjar stadigt att minska. Varje 

fondinvestering kartläggs av chefen mot c.80-lösningarna (som fångas i åtta bredare lösningar 

byggnader, cirkulär ekonomi/industri, bevarande/restaurering, energi, livsmedelssystem, mänsklig 

utveckling, transport och vatten). Fondförvaltarens fokus ligger på om företagen själva bidrar på ett 

meningsfullt sätt och kommer att ha ett meningsfullt engagemang i leveransen av någon av dessa 

lösningar. Om de företag som fonderna investerar i bidrar till någon av lösningarna, kommer de att 

vara involverade i att producera produkter och leverera tjänster direkt, genom att möjliggöra/stödja 

dessa lösningar, eller indirekt. 

 

Dessa ramverk, tillsammans med fondförvaltarens egen bottom-up-analys, är ett bevis på mätbara 

och rapporterbara resultat för att fastställa ett företags meningsfulla bidrag till hållbar utveckling. 

 

Meningsfullt företagsbidrag: 

1. Visar en tydlig koppling till den underliggande frågan och lösningen, inklusive om bidraget är 
direkt, möjliggör/stödjer eller indirekt. 

2. Är relevant för företaget antingen som en intäkts-/tillväxtdrivkraft, som strategiska initiativ 
som stöds av forskning och utveckling eller kapitalutgifter, eller en funktion av stark kultur 
eller beteenden och ”hur de gör saker”, t.ex. för jämlikhet och mångfald. 

3. Erkänner negativa effekter från företaget, inklusive motsägelser och risker för snedvridna 
resultat. 

 

Företag kan på många olika sätt bidra till en bättre framtid för människor och planeten. För att anpassa 

sig till deras investeringsstrategi ger fondförvaltaren beskrivningar på deras webbplats, via deras 

interaktiva Portfolio Explorer-verktyg, på hur de tror att varje företag bidrar till en hållbar utveckling. 

Klicka på länken nedan för att komma till verktyget. 

 

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

 

Fonderna rapporterar dessa indikatorer i årsredovisningen och även på Stewart Investors och First 

Sentier Investors webbplats: 

 

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 

 

Datakällor och bearbetning 
 

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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Företag kan på många olika sätt bidra till en bättre framtid för människor och planeten. 
Fondförvaltaren har inga egna modeller eller svarta lådor för att bedöma hållbar utveckling, men som 
en del av deras rigorösa bottom-up-analys analyserar de så många kvantitativa och kvalitativa faktorer 
som möjligt. Fondförvaltaren undviker top-down poäng eller ett fokus på en handfull standardiserade 
indikatorer, som de tror oftare handlar om operativ effektivitet än företagets inverkan. Istället 
fokuserar de på de olika bidrag som varje företag gör. 
 
Som långsiktiga investerare kommer investeringsteamet att utveckla sin förståelse för ett företag och 
utveckla ett investeringsfall under flera år för att samla så mycket information och data om varje 
företag som möjligt. Detta gäller även befintliga innehav, där investeringsteamet kommer att utveckla 
sin syn genom löpande undersökning och engagemang kring risker och möjligheter. Löpande analys 
innebär skrivbordsbaserad undersökning av kvalitativa och kvantitativa data, möteshantering, 
konkurrenter, leverantörer etc. Teamet kompletterar egen forskning med information från tredje 
part. Detta kan komma från kriminaltekniska revisorer, makroekonomer, konsulter, akademiker och 
miljögrupper, såväl som mer traditionella analytiker på investmentbanker. Att engagera sig i 
företagsledning i ESG-frågor är också en viktig faktor och påverkar nivån på övertygelsen i varje 
företag. Fondförvaltaren erbjuder också undersökning till universitet, icke-statliga organisationer och 
andra akademiska institutioner för att bättre förstå komplexa hållbarhetsfrågor/ESG-frågor. Denna 
forskning är ofta inriktad på en viss bransch (halvledarutrustning och medicinsk diagnostik är nya 
exempel) eller en särskild fråga (palmolja och kaffeförsörjningskedjor, konfliktmineraler, småbrukare, 
blyinnehåll i färg på tillväxtmarknader eller avskogningsriskerna inom sojaförsörjningskedjor). 
 
För att validera företagens bidrag till hållbar utveckling använder teamet trovärdiga 
tredjepartsramverk och egna ramverk, såsom Project Drawdown för klimatförändringslösningar, 
deras egna pelare för mänsklig utveckling för viktiga aspekter av mänsklig utveckling (utvecklat av FN:s 
index för mänsklig utveckling), tillgång till läkemedel och tillgång till näringsindex för bedömning av 
läkemedels- och konsumentvaruföretag. Dessa ramverk stöder snarare än definierar gruppens 
bedömning av om och i vilken grad företag bidrar till hållbara utvecklingsresultat. Dessutom kartläggs 
varje företag mot målen för hållbar utveckling. 
 
Dessa ramverk, tillsammans med fondförvaltarens bottom-up-analys, är ett bevis på mätbara och 
rapporterbara resultat för att fastställa ett företags meningsfulla bidrag till hållbar utveckling. 
 
Flödet av data och information om företag är kontinuerligt. Informationen uppdateras löpande av 
investeringsteamet genom att bedriva fördjupad undersökning och skriva detaljerade rapporter om 
företag. Teamet utför regelbundna granskningar för olika portföljbolag och fokuslistade företag för att 
säkerställa att de fortsätter att uppfylla investeringsfallet. Dessa granskningar utförs normalt sett av 
en annan analytiker än den som slutförde den ursprungliga företagsrapporten. Tidpunkten för 
insamling och uppdatering av företagsdata och information är beroende av olika faktorer såsom 
offentliggörande av företagsrapporter och -resultat, investerarpresentationer, möten med företag 
och eventuella externa forskningsämnen som har beställts. Teamet träffas och samarbetar med 
företag på löpande basis och utvärderar kontinuerligt sina hållbarhetsbevis och -kvalitet. På grund av 
det breda utbudet och tidpunkten för datakällor och olika informationsnivåer från enskilda företag är 
det inte möjligt att bestämma vilken andel av de data som används av investeringsteamet som 
uppskattas. 
 
För att validera sin egna ingående analys av företag och för att övervaka efterlevnaden av deras 
positionsförklaring om skadliga och kontroversiella produkter och tjänster och koncernövergripande 
undantagspolicyer, får fondförvaltaren också regelbundna meddelanden om företagets kontroverser 
från RepRisk. De analyserar också alla innehav i fondportföljer på Sustainalytics kvartalsvis. 
 
Fondförvaltaren gör sitt bästa för att säkerställa att den data som rapporteras är korrekt och 
tillförlitlig. Detta inkluderar jämförelse av olika informationskällor och användning av både intern och 
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extern analys enligt beskrivningen ovan. Ett stort antal företag avslöjar dock inte miljömässiga eller 
sociala mått och mål eller så överensstämmer deras upplysningar inte med allmänt antagna 
rapporteringsstandarder som t.ex. växthusprotokollet när det gäller klimatåtgärder. Om information 
inte finns tillgänglig kan fondförvaltaren använda uppskattningar från externa leverantörer såsom 
MSCI för klimatdata. Uppskattningar kräver antaganden som inte matchar enskilda företags 
omständigheter i den verkliga världen. Fondförvaltaren redovisar alla sådana uppskattningar som 
används vid rapportering av resultat. 
 
Fondförvaltaren sparar register över företagsundersökning och -engagemang i 
undersökningshanterings- och klienthanteringsprogramvara. Fondförvaltaren offentliggör 
investeringsanledning och hållbarhetspositionering för varje företag man investerar i på sitt verktyg 
Portfolio Explorer – https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-
explorer.html – och uppdaterar detta kvartalsvis. 
 
Begränsningar av metoder och data 
 
Fondförvaltaren undviker top-down poäng eller ett fokus på en handfull standardiserade indikatorer, 
som de tror oftare handlar om operativ effektivitet än företagets inverkan. Istället fokuserar de på de 
olika bidrag som varje företag gör. Tyvärr lider ESG-data av en mängd brister, och enligt deras 
uppfattning, fokuserar de inte på de områden som är viktiga. De tror att en av de största utmaningarna 
är att ESG-poängmetoder tenderar till att fokusera på hur väl företag hanterar sina interna processer, 
snarare än de verkliga effekterna av sina produkter och tjänster. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html 
 
Som bottom-up-investerare fokuserar fondförvaltaren på de miljömässiga och sociala resultaten för 
varje enskilt företag. Eftersom alla företag är olika är det svårt att aggregera sådana resultat till en 
enda åtgärd eller standardiserad poäng vilket kan göra rapporteringen mer utmanande.  Detta 
påverkar dock inte uppnåendet av målet för hållbara investeringar. De företagsbidrag som 
fondförvaltaren rapporterar stöds av bevis och samlas in av investeringsteamet med hjälp av deras 
mångåriga erfarenhet av hållbara investeringar. Även om fondförvaltaren använder 
tredjepartstjänster för att validera sin egen djupgående analys av företag, förlitar de sig inte på 
utomstående forskare att berätta för dem vad som är hållbart. Istället utför de sin egen analys och 
testar den noggrant genom företagsmöten, teamdiskussioner och specialbeställda undersökningar. 
Investeringsteamet återkopplar sedan varje bidrag till trovärdiga ramverk som Project Drawdowns 
lösningar på klimatförändringar och deras egna pelare för mänsklig utveckling anpassade utifrån FN:s 
index för mänsklig utveckling. 
 
Due diligence 
 
Investeringsteamets kultur är centrerad kring begreppen förvaltarskap, långsiktighet och samarbete. 
Teamet erkänner privilegiet att förvalta andras pengar och deras ed kodifierar deras inställning till 
förvaltarskap, inklusive ett åtagande att investera på ett sätt som gynnar samhället som helhet. Varje 
medlem i teamet måste underteckna eden när de ansluter sig till företaget.  
 
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-
oath.html 
 
Varje investeringsbeslut som fattas av fondförvaltaren för fondportföljerna tar hänsyn till varje 
företags hållbarhetspositionering (risker och möjligheter) utifrån bottom-up och omfattar: 
 

• Detaljerad företagsanalys 
• Skriftlig investeringsteamsdiskussion och -debatt som innehåller utmaningar avseende 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
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hållbarhetspositioneringen för alla företag 
• Team- och strategimöten veckovis för att diskutera fondbeslut 
• Möten med företagsledning och nyckelintressenter, från konkurrenter till icke-statliga 

organisationer 
• Beställda undersökningar om olika aspekter av affärskvalitet, inklusive förståelse för specifika 

hållbarhetsfrågor 
• Övervägande av annan forskning från tredje part 

 

Fondförvaltarens hänsyn till hållbarhet är holistiskt, det inkluderar ESG men är mer än ESG. De anser 

att ekonomisk hållbarhet – konservatism kring balansräkningen, till exempel – och förvaltarskap 

genom ledning – ska vara lika viktigt för ett företags hållbarhetspositionering som den produkt eller 

tjänst som företaget säljer.  

 

Även om Stewart Investors behåller styrning av investeringfilosofin, processen och alla 

investeringbeslut, inklusive riskövervakning, tillhandahålls ytterligare oberoende tillsyn och stöd av 

relevanta team hos First Sentier Investors (FSI), som är Stewart Investors moderbolag. Detta 

inkluderar FSI Investment Product Research & Assurance-funktionen som rapporterar till FSI Global 

Head of Product. Teamet ansvarar för att övervaka investeringsrisker inom alla portföljer. De granskar 

och tolkar de risk- och resultatrapporter som utarbetats av resultatgrupperna och ansvarar för att 

införa stresstester och likviditetsövervakning på portföljer, där så är lämpligt. De ger också en 

oberoende utmaning för investeringsteamet och ger rapporter och kommentarer om resultat och 

risker i FSI Global Investment Committee och regionala kommittéer och styrelser. Investeringsteamet 

deltar i regelbundna möten för riskgranskning, där representanter från riskförsäkringar och 

resultatrapportering ingår.  

 

Riktlinjer för engagemang 

 

Inget företag är perfekt och engagemang och röstning är nyckelansvar för fondförvaltaren i egenskap 

av långsiktiga aktieägare. De anser att engagemang är ett sätt att minska affärsrisker, skydda mot 

potentiell motvind och förbättra hållbarhetsresultaten. 

Olika former av engagemang: 

 

Allt engagemang börjar med bottom-up-analys, med ansvar som delas över investeringsteamet. 

 

Bottom-up • Drivs av företagsanalys och övervakning 
• Syftar till att bygga positiva långsiktiga företagsrelationer 
• Negativa svar kan leda till avyttring 
 

Tematiskt • Övergripande frågor som identifierats genom 
gruppdiskussion 
• Ofta understödd av uppdragsforskning 
• Aldrig allmänna, problem relaterar tillbaka till företagets 
omständigheter 
 

Samarbetsvillig • Systemfrågor som är relevanta för företag som man 
investerar i 
• Inkluderar företag utanför fondportföljer 
• Tar både ledande och stödjande roller 
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Engagemanget är helt integrerat i investeringsteamets ansvar och bidrar med ovärderliga insikter i 

deras förståelse för varje företag. Direktkontakt med ledningen gör det också möjligt för teamet att 

påverka ESG:s resultat genom diskussioner med ledningen eller styrelsen och genom utövande av 

ombudsröster. Fondförvaltaren strävar efter att engagera sig på ett sätt som är lämpligt för varje 

enskild omständighet, och när ett sådant engagemang inte ger önskat resultat, att överväga andra 

former av engagemang. 

 

Företaget som man investerar i är vanligtvis lyhörda för engagemang, därför är avyttring som ett 

resultat av ett misslyckat engagemang sällsynt och ses som en sista utväg. Om emellertid en av de 

externa tjänsteleverantörer som fondförvaltaren använder för att övervaka skadliga produkter och 

tjänster tar upp ett problem med eventuella företag som man investerar i, skulle de undersöka detta 

närmare. Om det är legitimt och engagemanget misslyckas kommer teamet att avyttra.  

 

Mer information om tillvägagångssättet och policyn finns på fondförvaltarens webbplats: 

 

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 

 

Uppnående av målet om hållbara investeringar  

Ej tillämpligt  

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 över ändringar (artikel 12 i förordningen om hållbarhetsupplysningar) 
 

Ändringsdatum Förklaring 

30 april 2022  Byt till namn på FSSA ASEAN All Cap Fund 

 FSSA Investment Managers finansiella produkter: Uppdatering 
av egenskaper och införande av indikatorer 

 Finansiella produkter för fastighetsvärdepapper: Uppdatering 
av egenskaper och införande av indikatorer 

 Noterade finansiella produkter för infrastruktur: Uppdatering av 
egenskaper och införande av indikatorer 

 Finansiella produkter för europeisk diversifierad infrastruktur: 
Förfining av egenskaper för att klargöra att god förvaltning inte 
innebär miljömässiga eller sociala egenskaper, och ändringar av 
indikatorer för att ersätta registrerbara skador och skador på 
grund av förlorad tids med en enda olycksfrekvens och för att 
avlägsna energi-, vatten- och andra luftutsläppsnyckeltal. 

 Stewart Investors finansiella produkter: Uppdatering av 
egenskaper och införande av indikatorer 

 Införande av ISIN för Stewart Investors European Sustainability 
Fund och Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders 
Sustainability Fund. 

1 september 2022  Införande av FSSA All China Fund 

30 november 2022  Uppdatering av förordningen om hållbarhetsupplysningar L2-
upplysningskrav 

 Inkludering av Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund enligt artikel 9-fonder 

 Ändring av upplysningar av förordningen om 
hållbarhetsupplysningar från First Sentier Responsible Listed 
Infrastructure Fund för att kategorisera enligt artikel 8. 

 


