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Model for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal 
gives forud for indgåelse  af en aftale, jf. artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 

2019/2088 og artikel 5, stk. 1, i forordning  (EU) 2020/852  

 Produktnavn: 

Aberdeen Standard SICAV I - Global Climate and Environment Equity 
Fund 

Identifikator for juridiske 
enheder (LEI-kode): 

213800IA6FFNPXL5L927 
Ved "bæredygtig 
investering" forstås en 
investering i en økonomisk 
aktivitet, der bidrager til et 
miljømæssigt eller socialt 
mål, forudsat at 
investeringen ikke i 
væsentlig grad skader 
miljømæssige eller sociale 
mål, og at de virksomheder, 
der investeres i, følger god 
ledelsespraksis. 

 

Bæredygtigt investeringsmål  

  

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsmål?  

  

Det vil foretage et minimum 

af bæredygtige 

investeringer med et 

miljømål:  20%  

Det fremmer miljømæssige/sociale 
(M/S) karakteristika, og selv om det 
ikke har en bæredygtig investering 
som mål, har det en minimumsandel af 
bæredygtige investeringer på _%  

i økonomiske aktiviteter, der 

kvalificerer som miljømæssigt 

bæredygtige i henhold til EU-

klassificeringssystemet 

med et miljømål i økonomiske 
aktiviteter, der kvalificerer som 
miljømæssigt bæredygtige i henhold 
til EU-klassificeringssystemet 

i økonomiske aktiviteter, der 

ikke kvalificerer som 

miljømæssigt bæredygtige i 

henhold til EU-

klassificeringssystemet 

med et miljømål i økonomiske 
aktiviteter, der ikke kvalificerer som 
miljømæssigt bæredygtige i henhold 
til EU-klassificeringssystemet 

 
med et socialt mål 

Det vil foretage et minimum 

af bæredygtige 

investeringer med et socialt 

mål: 5%   

Den fremmer M/S-karakteristika, 
men vil ikke foretage nogen 
bæredygtige investeringer  

 

 

EU-klassificeringssystemet 
er et klassificeringssystem, 
der er fastsat i forordning 
(EU) 2020/852, og som 
opstiller en liste over 
miljømæssigt bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Nævnte forordning 
indeholder ikke en liste over 
socialt bæredygtige 
økonomiske aktiviteter. 
Bæredygtige investeringer 
med et miljømål kan være i 
overensstemmelse med 
klassificeringssystemet eller 
ej. 

  
 

 

Hvad er det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål? 

Bæredygtighedsindikatorer 
måler, hvordan de 
bæredygtige mål for dette 
finansielle produkt nås 

 Fondens investeringsmål sigter mod at give langsigtet vækst, der opnås ved at investere i 
global aktier og aktierelaterede værdipapirer, herunder vækstmarkedslande, og som udvikler 
eller bruger produkter og tjenester designet til at maksimere ressourceeffektivitet, understøtte 
overgangen til en lavemissionsøkonomi og adressere bredere miljømæssige udfordringer. 

 

Fonden trækker på abrdn's omfattende ressourcer og forståelse af klima- og 
miljøudfordringer for at hjælpe vores kunder med at drage fordel af det langsigtede 
retningsskifte mod større bæredygtighed. Fonden søger at skabe stærke langsigtede 
resultater ved at investere i virksomheder, der udvikler eller bruger produkter og tjenester 
designet til at fremme ressourceeffektivitet, understøtte overgangen til en kulstoffattig 
økonomi og adressere de bredere miljømæssige udfordringer, vi står over for. 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X  Ja    Nej 
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Vores klima- og miljøforslag: 

• Fokuser på de områder på markedet med et stærkt langsigtet vækstpotentiale drevet af 
økonomien og samfundets evne til at adressere dens påvirkning af klima- og 
miljøspørgsmål. 

• Invester i virksomheder, der genererer attraktive afkast ved at levere miljøløsninger eller 
lederskab, der understøtter overgangen til en mere bæredygtig fremtid. 

• Udvikling af forbedrede investeringsbeslutninger ved at udnytte styrken, dybden og 
mangfoldigheden af abrdn's globale forskningsplatform og integrerede tilgang til ESG. 

 

Transformationen til et kulstoffattigt, mere bæredygtigt miljø vil berøre alle aspekter af 
samfundet og økonomisk aktivitet. Global Climate and Environment Equity Fund har til formål 
at støtte og drage fordel af denne voksende langsigtede strukturelle dynamik ved at investere 
i virksomheder på tværs af fem nøglesøjler, struktureret til at afspejle de nøgleområder, hvor 
samfundet og økonomien positivt kan adressere vores indvirkning på klimaet og miljøet. 

 

Denne fond har et finansielt benchmark, der bruges til porteføljekonstruktion, men som ikke 
inkorporerer nogen bæredygtige kriterier og er ikke udvalgt med det formål at opnå disse 
karakteristika.  Dette finansielle benchmark bruges til at sammenligne fondens resultater og 
som en sammenligning for fondens bindende forpligtelser. 

  

 
Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle opnåelsen af dette 
produkts bæredygtige investeringsmål? 

 
 
 

 

  Denne tilgang identificerer virksomheder, der leverer en positiv forandring gennem de 
produkter og tjenester, de leverer i de områder af økonomien, der direkte påvirker 
miljøet og emissioner, og identificerer også virksomheder, der leverer en positiv 
indvirkning gennem førende operationelle resultater med hensyn til emissioner, 
ressourceeffektivitet eller affaldsminimering i forhold til peers. 

 

Tilgangen reducerer også investeringsuniverset med minimum 20 %. 

    

De vigtigste negative 
indvirkninger er 
investeringsbeslut-
ningernes betydeligste 
negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer i 
forbindelse med 
miljømæssige, sociale og 
personalemæssige 
spørgsmål, respekt for 
menneskerettig-hederne, 
bekæmpelse af korruption 
og bekæmpelse af 
bestikkelse. 

 

 

Hvordan skader investeringerne ikke i væsentlig grad nogen af de 
miljømaessige eller sociale bæredygtige investeringsmål? 

 

  Som krævet af den delegerede SFDR-forordning gør investeringen ikke væsentlig skade 
("Do No Significant Harm"/"DNSH") på nogen af de bæredygtige investeringsmål. 

 

abrdn har skabt en 3-trins proces, der sikrer, at DNSH tages i betragtning: 

 

i. Sektorudelukkelser 

abrdn har identificeret en række sektorer, som automatisk ikke betragtes som 
bæredygtige investeringer, fordi de menes at gøre væsentlig skade.  Disse omfatter, 
men er ikke begrænset til: (1) Forsvar, (2) kul, (3) olie- og gasudforskning, produktion og 
tilknyttede aktiviteter, (4) tobak, (5) spil og (6) alkohol. 

 

ii. DNSH-binærtest 

DNSH-testen er en binær bestået/ikke-bestået test, som viser, om virksomheden består 
eller ikke består kriterierne for SFDR's artikel 2, stk. 17, om "do no significant harm/gør 
ikke væsentlig skade". 
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Bestået indikerer i henhold til abrdn's metodologi, at virksomheden ikke har nogen bånd 
til kontroversielle våben, mindre end 1 % af omsætningen fra termisk kul, mindre end 5 
% af omsætningen fra tobaksrelaterede aktiviteter, ikke er en tobaksproducent og har 
ingen røde/alvorlige ESG-kontroverser.  Hvis virksomheden ikke består, kan den ikke 
betragtes som en bæredygtig investering.  abrdn's tilgang er i overensstemmelse med 
SFDR's PAI'er i tabel 1, 2 og 3 i den delegerede SFDR-forordning og er baseret på 
eksterne datakilder og intern abrdn-viden. 

 

iii. DNSH-væsentlighedsmarkering 

Ved hjælp af en række yderligere screeninger og markeringer tager abrdn de ekstra 
SFDR-PAI-indikatorer i betragtning, som de er defineret i den delegerede SFDR-
forordning, for at identificere områder, der kan forbedres eller som kan give problemer 
senere hen. Disse indikatorer anses ikke for at gøre væsentlig skade, og derfor kan en 
virksomhed med aktive DNSH-væsentlighedsmarkeringer stadig anses for at være en 
bæredygtig investering. abrdn sigter mod at øge engagementsaktiviteterne for at 
fokusere på disse områder og levere bedre resultater ved at løse de underliggende 
problemer. 

 

  

 
Hvordan er der taget hensyn til indikatorer for negative indvirkninger på 
bæredygtighedsfaktorer? 

   Fonden overvejer Principle Adverse Impact Indicators defineret af SFDR Delegated 
Regulation. 

 

Før investering tages der hensyn til følgende PAI-indikatorer: 

• abrdn anvender en række normer og aktiviteter baseret skærme 

• Eksponering for fossile brændstoffer (olie- og gasefterforskning, produktion og 
tilknyttede aktiviteter)  

• Fonden bruger normbaserede skærme og kontroversfiltre til at udelukke 
virksomheder, der kan være i strid af internationale normer beskrevet i OECD-
retningslinjerne for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om 
erhvervsliv og menneskerettigheder, samt statsejede enheder i lande, der 
overtræder normer. 

• Eksponering for kontroversielle våben- og konventionelle våbensystemer, 
komponenter og støttesystemer og tjenester. 

• Eksponering for hasardspil  

• Eksponering for tobaksproduktion og engroshandel  

• abrdn tager følgende PAI-indikatorer i betragtning via vores ESG-
integrationsproces, due diligence-politikker før investering og procedurer: 

• Overvejelse af porteføljens kulstofintensitet og drivhusgasemissioner via vores 
klimaværktøjer og risikoanalyse 

• Indikatorer for biodiversitet, affald, vand og diversitet via vores Proprietary House 
Score.  

• Indikatorer for ledelse via vores proprietære ledelsesscore og risikoramme, 
herunder overvejelser om sunde ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning 
af personale og overholdelse af skatteregler. 

 

Følgende PAI-indikatorer efter investering. betragtes som: 

• abrdn overvåger alle obligatoriske og yderligere PAI-indikatorer via vores ESG-
integrationsinvesteringsproces ved hjælp af en kombination af vores proprietære 
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house-score og tredjepartsdatafeeds.  PAI-indikatorer, der enten ikke består en 
specifik binær test eller anses for at være overrepræsenterede, markeres til 
gennemgang og kan vælges til virksomhedsengagement. 

• Hensyntagen til porteføljens kulstofintensitet og drivhusgasemissioner via vores 
klimaværktøjer og risikoanalyse li> 

• Ledelsesindikatorer via vores proprietære governance-score og risikoramme, 
herunder hensyntagen til sunde ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning af 
personale og overholdelse af skatteregler 

• Investeringsuniverset scannes løbende for virksomheder, der kan være i strid med 
internationale standarder beskrevet i OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, samt 
statsejede enheder i lande, der overtræder standarder. 

  

 
På hvilken måde er de bæredygtige investeringer i overensstemmelse med 
OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende 
principper om erhvervslivet og menneskerettigheder? 

   Fonden bruger standardbaserede screeninger og kontroversfiltre til at udelukke 
virksomheder, der kan være i strid med internationale standarder beskrevet i OECD-
retningslinjerne for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer om 
menneskerettigheder og erhvervsliv. 

   

 

Tager dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative 
indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer? 

  

 

Ja, Denne fond tager hensyn til vigtigste negative indvirkninger (PAI'er) på 
bæredygtighedsfaktorer.Indikatorer for vigtigste negative indvirkninger er målinger, der 
måler de negative indvirkninger på miljømæssige og sociale forhold. abrdn tager hensyn 
til PAI'er i investeringsprocessen for fonden, dette kan omfatte overvejelser om, hvorvidt 
der skal foretages en investering, eller de kan bruges som et engagementsværktøj, 
f.eks. hvor der ikke er nogen politik på plads, og dette ville være gavnligt, eller hvor 
kulstofemissioner anses for at være høje, kan abrdn engagere sig i at søge at skabe et 
langsigtet mål og en reduktionsplan. abrdn vurderer PAI'er ved blandt andet at bruge de 
PAI-indikatorer, der henvises til i den delegerede SFDR-forordning; men afhængigt af 
datatilgængelighed, kvalitet og relevans for investeringerne kan ikke alle SFDR PAI-
indikatorer tages i betragtning.  Når fonden overvejer PAI'er, vil oplysninger om disse 
overvejelser være tilgængelige i årsrapporter. 

  

 

Nej 

 

Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produkt? 

Fonden trækker på abrdn's omfattende ressourcer og forståelse af klima- og 
miljøudfordringer for at hjælpe kunder med at drage fordel af det langsigtede retningsskifte 
mod større bæredygtighed. 

 

Fonden søger at skabe stærke langsigtede resultater ved at investere i virksomheder, der 
udvikler eller bruger produkter og tjenester designet til at fremme ressourceeffektivitet, 
understøtte overgangen til en kulstoffattig økonomi og adressere de bredere miljømæssige 
udfordringer, vi står over for. 

Vores klima- og miljøforslag: 

• Fokuser på de områder på markedet med et stærkt langsigtet vækstpotentiale drevet af 
økonomien og samfundets evne til at adressere dens påvirkning af klima- og 

Investeringsstrategien er 
retningsgivende for 
investeringsbeslutninger 
baseret på faktorer som 
f.eks. investeringsmål og 
risikotolerance. 

 

X 
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miljøspørgsmål. 

• Invester i virksomheder, der genererer attraktive afkast ved at levere miljøløsninger eller 
lederskab, der understøtter overgangen til en mere bæredygtig fremtid. 

• Udvikling af forbedrede investeringsbeslutninger ved at udnytte styrken, dybden og 
mangfoldigheden af abrdn's globale forskningsplatform og integrerede tilgang til ESG. 

 

Transformationen til et kulstoffattigt, mere bæredygtigt miljø vil berøre alle aspekter af 
samfundet og økonomisk aktivitet. Global Climate and Environment Equity Fund har til formål 
at støtte og drage fordel af denne voksende langsigtede strukturelle dynamik ved at investere 
i virksomheder på tværs af fem nøglesøjler, struktureret til at afspejle de nøgleområder, hvor 
samfundet og økonomien positivt kan adressere vores indvirkning på klimaet og miljøet. 

 

Derudover anvender abrdn et sæt virksomhedsudelukkelser, som er relateret til FN's Global 
Compact, tobaksproduktion, termisk kul, olie og gas og kontroversielle våben. 

  

 
Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der anvendes til 
at udvælge investeringer med henblik på at nå det bæredygtige 
investeringsmål? 

   Tilgangen identificerer virksomheder, der leverer en positiv forandring gennem de 
produkter og tjenester, de leverer i de områder af økonomien, der direkte påvirker miljøet 
og emissioner, og identificerer også virksomheder, der leverer en positiv indvirkning 
gennem førende operationelle resultater med hensyn til emissioner, ressourceeffektivitet 
eller affaldsminimering i forhold til ligestillede. 

 

Vores fem nøglepunkter er opdelt i to brede grupper af virksomheder: Dem, der leverer 
løsninger og dem, der leverer lederskab: 

1. Hvordan vi indkøber og bruger 

Miljøløsninger inden for elproduktion og indkøb af nøgleressourcer 

2. Sådan bygger vi 

Bæredygtig urbanisering og infrastruktur 

3. Sådan transporterer vi 

Bæredygtig og effektiv transport 

4. Hvordan vi laver og bruger 

Miljøløsninger i et produkts eller en tjenestes livscyklus 

5. Sådan opererer virksomheder 

Virksomheder, der leder indsatsen for miljøeffektivitet blandt deres peer group 

 

Vores første fire søjler fokuserer på at identificere virksomheder, der leverer en positiv 
forandring gennem de produkter og tjenester, de leverer i de områder af økonomien, der 
har mest direkte indflydelse på miljøet og emissionerne. Kernen i hver af disse søjler er 
produkternes og tjenesternes evne til at hjælpe med enten at reducere emissioner, 
forbedre ressourceeffektiviteten eller reducere spild og forurening – hvilket i sidste ende 
gør samfundet i stand til at omstille sig til en lavere kulstof, mere miljømæssigt 
bæredygtig økonomi. 

Vores femte søjle, 'Sådan opererer virksomheder', er et afgørende led i forhold til 
samfundets indflydelse på miljøet. Hvis samfundet og økonomien med succes skal 
forme vores fremtidige forhold til planeten, skal miljømæssig bæredygtighed omfavnes 
på tværs af industrier. 
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Ved at identificere virksomheder, der leverer en positiv indvirkning gennem førende 
operationelle resultater med hensyn til emissioner, ressourcer effektivitet eller 
affaldsminimering sammenlignet med peers, fuldender fonden den cirkel. Sådanne 
virksomheder spiller ikke kun en nøglerolle i at sænke samfundets indvirkning på miljøet, 
men de skaber også nye markedsmuligheder, sænker driftsomkostninger, reducerer 
truslen fra halerisici, opbygger positivt omdømme og brandbevidsthed og sænker 
potentielt deres kapitalomkostninger – en stærk og økonomisk fordelagtig kombination. 

 

abrdn anvende et sæt virksomhedsudelukkelser, som er relateret til FN's Global 
Compact, tobaksfremstilling, termisk kul, olie og gas og kontroversielle våben. Disse 
vurderingskriterier anvendes på bindende vis og på kontinuerlig basis. 

God ledelsespraksis 
omfatter solide 
ledelsesstrukturer, 
arbejdstagerforhold, 
aflønning af personale og 
overholdelse af skatteregler. 

 

 
Hvad er politikken for vurdering af god ledelsespraksis i de 
investeringsmodtagende virksomheder? 

  For denne fond skal selskaber, der investeres i, følge god ledelsespraksis, især med 
hensyn til sunde ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning af personale og 
overholdelse af skattelovgivning. Dette kan demonstreres ved overvågning af visse PAI-
indikatorer, f.eks. korruption, skatteoverholdelse og diversitet.  Dertil sorterer abrdn 
enhver investering med lave governance-scores fra ved at anvende abrdn's proprietære 
ESG-resultater inden for investeringsprocessen.  Vores governance-score vurderer en 
virksomheds virksomhedsledelse og ledelsesstruktur (herunder politikker for aflønning af 
personale) og kvaliteten og adfærden af dens ledelse og administration.   En lav score vil 
typisk blive givet, hvor der er bekymringer i relation til finansielt væsentlige kontroverser, 
dårlig skatteoverholdelse eller bekymringer med hensyn til ledelse eller dårlig behandling 
af ansatte eller minoritetsaktionærer. 

 

Investeringen skal yderligere tilpasses OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv. Brud på og 
overtrædelser af disse internationale standarder markeres af en begivenhedsdrevet 
kontrovers og opfanges i investeringsprocessen. 
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Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige 
investeringer? 
 

Fonden forpligter sig til mindst 75 % i bæredygtige investeringer.  bæredygtige investeringer 
har dobbelte målsætninger, og derfor deler vi ikke på nuværende tidspunkt procentvist op 
mellem rent miljømæssige og rent sociale målsætninger. 

Fonden investerer maksimalt 25 % af aktiverne i kategorien "Ikke bæredygtig", som 
hovedsageligt består af kontanter, pengemarkedsinstrumenter og derivater. 

Aktivallokering beskriver 
andelen af investeringer i 
specifikke aktiver. 

 

 

 

Aktiviteter, der er i 
overensstemmelse med 
klassificeringssystemet, 
udtrykkes som en andel af: 
- omsætning, der afspejler 
andelen af indtægter fra de 
investerings-modtagende 
virksomheders grønne 
aktiviteter 
- kapitaludgifter (CapEx), 
der viser de grønne 
investeringer foretaget af 
investerings-modtagende 
virksomheder, f. eks. med 
henblik på en omstilling til 
en grøn økonomi. 
- driftsudgifter (OpEx), der 
afspejler de investerings-
modtagende virksomheders 
grønne operationelle 
aktiviteter. 

  

 

#1 Bæredygtige omfatter bæredygtige investeringer med miljømæssige eller sociale mål. 

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

 

 
 

 

Hvordan er anvendelsen af derivater med til at nå det bæredygtige 
investeringsmål? 

 
  Fonden anvender ikke derivater til at opnå bæredygtige investeringsmål. 

  

 

 

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer med et 
miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet? 

0 %. Fonden har ikke fastsat en minimumsandel af investeringer i 
taksonomijusterede, økonomiske aktiviteter. 

Investeringer 

#1 Bæredygtige: 75 
% 

# 2 Ikke 

bæredygtige : 25 % 

Miljømæssige : 20 % Andet : 20 % 

Sociale : 5 % 
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De to diagrammer nedenfor viser med grønt minimumsprocentdelen af 
investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da 
der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme 
overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*, viser 
det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold 
til alle det finansielle produkts investeringer, inkl. statsobligationer, mens det 
andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i 
forbindelse med det finansielle produkts investeringer, ekskl. 
statsobligationer. 

1.  1. Investeringer i overensstemmelse med 
klassificeringssystemet, inkl. statsobligationer* 

2.  2. Investeringer i overenstemmelse med 
klassificeringssystemet, ekskl. statsobligationer* 

 

I tråd med 
klassificeringssystemet 

 
I tråd med 

klassificeringssystemet 

 

Andre investeringer Andre investeringer 

  

*Med henblik på disse diagrammer omfatter "statsobligationer" alle statsengagemente 

Mulighedsskabende 
aktiviteter gør det direkte 
muligt for andre aktiviteter 
at yde et væsentligt bidrag 
til et miljømål. 
Omstillingsaktiviteter er 
aktiviteter, for hvilke der 
endnu ikke findes 
kulstoffattige alternativer, 
og som bl.a. har 
drivhusgasemissionsniveaue
r, der svarer til de bedste 
resultater. 

  

 
Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter 
og mulighedsskabende aktiviteter? 

  
 Ikke relevant 

 
 
 

 

 

Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et 
miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet? 

 

Fonden trækker på abrdn's omfattende ressourcer og forståelse af klima- og 
miljøudfordringer for at hjælpe vores kunder med at drage fordel af det langsigtede 
retningsskifte mod større bæredygtighed. Fonden søger at skabe stærke 
langsigtede resultater ved at investere i virksomheder, der udvikler eller bruger 
produkter og tjenester designet til at fremme ressourceeffektivitet, understøtte 
overgangen til en kulstoffattig økonomi og adressere de bredere miljømæssige 
udfordringer, vi står over for. 

Omstillingen til et kulstoffattigt, mere bæredygtigt miljø vil berøre alle aspekter af 
samfundet og økonomisk aktivitet. Fonden sigter mod at støtte og drage fordel af 
denne voksende langsigtede strukturelle dynamik ved at investere i virksomheder 
på tværs af fem nøglesøjler, struktureret til at afspejle de nøgleområder, hvor 
samfundet og økonomien positivt kan adressere vores indvirkning på klimaet og 
miljøet, hvilket resulterer i Fonden forpligter sig til mindst 75 % til bæredygtige 
investeringer, som omfatter både miljømæssige og sociale mål, der ikke eksplicit er 
taksonomijusterede. Minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et 
miljømål er 20 %. 

 

 
er miljømæssigt 
bæredygtige investeringer, 
der ikke tager hensyn til 
kriterierne for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske 
aktiviteter i henhold til EU-
klassificerings-systemet. 
 

  

 

Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et 
socialt mål? 

Fonden trækker på abrdn's omfattende ressourcer og forståelse af klima- og 
miljøudfordringer for at hjælpe vores kunder med at drage fordel af det langsigtede 
retningsskifte mod større bæredygtighed. Fonden søger at skabe stærke 
langsigtede resultater ved at investere i virksomheder, der udvikler eller bruger 
produkter og tjenester designet til at fremme ressourceeffektivitet, understøtte 
overgangen til en kulstoffattig økonomi og adressere de bredere miljømæssige 
udfordringer, vi står over for. 

Omstillingen til et kulstoffattigt, mere bæredygtigt miljø vil berøre alle aspekter af 

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)
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samfundet og økonomisk aktivitet. Fonden sigter mod at støtte og drage fordel af 
denne voksende langsigtede strukturelle dynamik ved at investere i virksomheder 
på tværs af fem nøglesøjler, struktureret til at afspejle de nøgleområder, hvor 
samfundet og økonomien positivt kan adressere vores indvirkning på klimaet og 
miljøet, hvilket resulterer i Fonden forpligter sig til mindst 75 % til bæredygtige 
investeringer, som omfatter både miljømæssige og sociale mål, der ikke eksplicit er 
taksonomijusterede. Minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et socialt 
formål er 5 %. 

  

  

Hvilke investeringer er medtaget under "#2 Ikke bæredygtige", 
hvad er formålet med dem, og er der nogen miljømæssige eller 
sociale minimumsgarantier?? 

Fonden kan investere i værdipapirer, der ikke anses for værende bæredygtige, 
herunder, pengemarkedsinstrumenter, kontanter og derivater, men kun til 
afdæknings- og likviditetsstyringsformål. 

 

Nogle miljømæssige og sociale sikkerhedsforanstaltninger opfyldes ved at anvende 
PAI' Disse anvendes på de underliggende værdipapirer, hvor det er relevant. 
Mange PAI-indikatorer før investering tages i betragtning, men nedenfor er de 
igangværende PAI-indikatorer efter investering, som fortsat overvejes: 

 

• abrdn overvåger alle obligatoriske og yderligere PAI-indikatorer via vores ESG-
integration investeringsproces ved hjælp af en kombination af vores proprietære 
house-score og tredjepartsdatafeeds.  PAI-indikatorer, der enten ikke består en 
specifik binær test eller anses for at være overrepræsenterede, markeres til 
gennemgang og kan vælges til virksomhedsengagement. 

• Hensyntagen til porteføljens kulstofintensitet og drivhusgasemissioner via vores 
klimaværktøjer og risikoanalyse li> 

• Ledelsesindikatorer via vores proprietære governance-score og risikoramme, 
herunder hensyntagen til sunde ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning af 
personale og overholdelse af skatteregler 

• Løbende scannes investeringsuniverset for virksomheder, der kan være i strid med 
internationale standarder beskrevet i OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, samt 
statsejede enheder i lande, der overtræder standarder. 
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Er der angivet et specifikt indeks som et referencebenchmark med 
henblik på at opfylde det bæredygtige investeringsmål? 

Nej 

Reference benchmarks er 
indekser til måling af, om 
det finansielle produkt 
opfylder det bæredygtige 
investeringsmål 

 

 
Hvordan tager referencebenchmarket hensyn til bæredygtughedsfaktorer 
på en måde, der løbende er i overensstemmelse med det bæredygtige 
investeringsmål? 

  Ikke relevant 

 

 
Hvordan sikres investeringsstrategiens overensstemmelse med 
indeksmetoden løbende? 

  Ikke relevant 

  

 
Hvordan adskiller det angivne indeks sig fra et relevant bredt 
markedsindeks? 

   Ikke relevant 

  

 
Hvor kan man finde den metode, der er anvendt til beregning af det 
angivne indeks? 

   Ikke relevant 

 

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online? 

Fondsspecifikke oplysninger, herunder oplysninger om bæredygtig finansiering, 
offentliggøres på www.abrdn.com, under Fund Centre. 

Der findes flere produktspecifikke oplysninger på webstedet: 

Fondsspecifikke oplysninger, herunder oplysninger om bæredygtig finansiering, 
offentliggøres på www.abrdn.com, under Fund Centre. 

 

 


