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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 II - Multi-Asset Climate Opportunities Fund 

Identifikator for juridiske 
enheder (LEI-kode): 

213800FB19YE179R9797 
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:  75%  

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: _%   

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 er at skabe vækst på lang sigt (5 år eller mere) ved at investere i en 
diversificeret portefølje af aktier og virksomhedsobligationer (lån til virksomheder) udstedt af 
virksomheder, hvis kerneforretning muliggør overgangen til en bæredygtig kulstoffattig 
økonomi. For at nå dette mål er en nøglefaktor for medtagelse de aktiviteter, som EU-
taksonomien identificerer som bæredygtige aktiviteter. 

 

Fonden har til formål at bidrage til Parisaftalens langsigtede mål ved kun at investere i 
virksomheder, der får betydelige indtægter fra produkter og tjenester, der muliggør den 
globale overgang til en bæredygtig kulstoffri økonomi. 

 

Overgangen til klimaneutralitet kræver en rigelig tilførsel af rimeligt prissat kapital til disse 
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aktiviteter. Som sådan er denne fond designet til investorer, der søger at støtte overgangen til 
klimaneutralitet ved at stille kapital til rådighed for tilpassede virksomheder, hvis produkter og 
tjenester muliggør overgangen til en bæredygtig kulstoffri global økonomi i 
overensstemmelse med EU-taksonomien. Denne tilgang adskiller sig fra andre, som måske 
blot søger at reducere eksponeringen mod CO2-intensive virksomheder. 

 

Fonden investerer i virksomheder med en høj procentdel af deres indtægter fra aktiviteter, 
som vi vurderer vil yde et væsentligt bidrag til de seks mål i EUs taksonomi for bæredygtige 
aktiviteter og vil støtte Parisaftalen. 

 

Fonden er en fond med flere typer aktiver og har ikke et referencebenchmark. 

  

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

 
 
 

 

  Virksomhedsindtægter, der er tilpasset bæredygtige taksonomier, er den primære 
målestok til at udvælge aktiver til fonden. Dertil tages kulstofintensitet med i 
overvejelserne. 

 

Porteføljeopbygningen og abrdn's investeringstilgang for Multi-Asset Climate 
Opportunities, der er tilgængelig på www.abrdn.com under “Fund Centre”, reducer 
investeringsuniverset med mindst 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. 

 

Vi har skabt en 4-trins proces, der sikrer, at DNSH tages i betragtning. De første tre trin 
vedrører SFDR DNSH-krav, og det sidste trin vedrører specifikt kravene i EU-
taksonomien: 

 

i. Sektorudelukkelser 

Vi 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". 

Bestået indikerer i henhold til abrdn's metodologi, at virksomheden ikke har nogen bånd 
til kontroversielle våben, mindre end 1 % af indtægten fra termisk kul, mindre end 5 % af 
indtægten 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.  Vores 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. 



 

 
Offentliggørelsesdato:  01 januar 2023 | Version 1 Aberdeen Standard SICAV II - Multi-Asset Climate Opportunities Fund | 3 

 

 

 

iii. DNSH-væsentlighedsmarkering 

Ved hjælp af en række yderligere screeninger og markeringer tager vi 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 forårsage væsentlig skade, og derfor kan en 
virksomhed med aktive DNSH-væsentlighedsflag stadig anses for at være en 
bæredygtig investering. Vi sigter mod at øge vores engagementsaktiviteter for at 
fokusere på disse områder og søger at levere bedre resultater ved at løse problemet. 

 

iv.  EU-taksonomiaktivitetsspecifikke DNSH-kriterier 

For den procentdel af porteføljen, der vurderes at være i overensstemmelse med EU-
taksonomien, søger vi at anvende de relevante DNSH-kriterier sammen med et sæt 
screeninger for standarder og kontroverser. 

 

  

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

   Fonden tager hensyn til de indikatorer for vigtigste negative indvirkninger, som er 
defineret i den delegerede SFDR-forordning. 

 

Før investering tages der hensyn til følgende PAI-indikatorer: 

• abrdn anvender en række screeninger for standarder og aktiviteter 

• Eksponering for sektoren for fossile brændstoffer (olie- og gasefterforskning, 
produktion og tilknyttede aktiviteter) (mindre end 1 % af indtægten fra termisk kul) 

• Fonden bruger standardbaserede screeninger og kontroversfiltre for 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, samt statsejede enheder i lande, der 
overtræder standarder. 

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

• Eksponering for spil (mindre end 5 % af indtægten) 

• Eksponering for tobaksproduktion (mindre end 5 % af indtægten) og -engroshandel 
(mindre end 5 % af indtægten)  

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

• Porteføljens kulstofintensitet og drivhusgasemissioner via vores klimaværktøjer og 
risikoanalyse  

• Indikatorer for biodiversitet, affald, vand og mangfoldighed via vores proprietære 
House Score. 

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

 

Efter investering tages følgende PAI-indikatorer i betragtning: 

• abrdn overvåger alle obligatoriske og yderligere PAI-indikatorer via vores ESG-
integrationsinvesteringsproces ved hjælp af en kombination af vores proprietære 
House Score og tredjeparters datafeeds.  PAI-indikatorer, der enten ikke består en 
specifik binær test eller anses for at være overrepræsenterede, markeres til 
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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 
bæredygtighedsfaktorerIndikatorer for vigtigste negative indvirkninger er målinger, der 
måler de negative virkninger på miljømæssige og sociale forhold.  Vi tager hensyn til 
PAI'er i vores investeringsproces for fonden, og dette kan omfatte overvejelser om, 
hvorvidt vi skal foretage en investering, eller de kan bruges som et engagementsværktøj, 
for eksempel hvor der ikke er nogen politik på plads, og dette ville være gavnligt, eller 
hvor kulstofemissioner anses for at være høje, kan vi engagere os i at søge at skabe et 
langsigtet mål og en reduktionsplan. Vi 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 fonde anvender PAI'er, vil oplysninger om disse 
anvendelser være tilgængelige i årsrapporter. 

  

 

Nej 

 

Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produkt? 

Fonden følger en investeringsstrategi med flere aktiver, der kombinerer forskellige 
klimaløsningsfokuserede aktie-, kredit- og infrastruktur-aktivallokeringer for at levere 
langsigtet vækst og samtidig sigte mod et risikoniveau under aktiebenchmarks. 

Fondens ESG-tilgang har tre komponenter. 

1. Positiv screening: fonden vil kun investere i virksomheder, hvor over 40 % af 
indtægterne kommer fra produkter og tjenester, der er identificeret som bidragydere til de 
seks miljømål i EU-taksonomien.  

2. Negativ screening: inden for det positivt screenede univers investeres der kun i 
virksomheder, der opfylder forskellige standard- og sektorbaserede 
udelukkelsesscreeninger;  

3. Stewardship: engagement i forbindelse med stemmeafgivelse med virksomheder om 
ESG-spørgsmål. 

 

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

 

X 
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Fonden har til formål at bidrage til Paris-aftalens langsigtede mål ved at investere i 
virksomheder, der opnår betydelige indtægter fra produkter og tjenester, der muliggør den 
globale overgang til en bæredygtig kulstoffri økonomi. 

 

Fonden investerer i virksomheder med en høj procentdel af deres indtægter fra aktiviteter, 
som vi vurderer er i overensstemmelse med principperne i EU's taksonomi for bæredygtig 
aktivitet og vil støtte Parisaftalen. 

 

Investering i sådanne virksomheder giver kapital til at finansiere overgangen til en kulstoffattig 
økonomi, samtidig med at det giver investorerne mulighed for at drage fordel af den hurtige 
strukturelle vækst, der forventes for disse sektorer, når den globale økonomien omstiller til et 
mere bæredygtigt grundlag. Vi følger EU's taksonomi for bæredygtige aktiviteter. Fonden 
omfatter virksomheder med produkter og tjenester på følgende områder: 

• Ren elproduktion: generering af vedvarende energi (vind, sol, vandkraft, geotermisk), 
energilagring, smarte net. 

• Lavkulstoftransport: brændstofeffektivitet, brændstofomstilling (f.eks. 
brintbrændselsceller), elektriske køretøjer og hybrider, opladningsinfrastruktur for 
elektriske køretøjer, massetransport og fragt med lavt kulstofindhold (jernbane, bus, 
metro), udstyr og dele, der understøtter kulstoffattig transport. 

• Smart arbejde: teknologier, der resulterer i undgåelse af transportemissioner, f.eks. 
videokonferencer og fjernarbejdsteknologier. 

• Energieffektivitet: teknologier i industrielle processer, der muliggør industrielle 
dekarboniseringsstrategier (kemikalier, stål) og kulstoffangst. 

• Grønne bygninger: energieffektive eftermonteringer, bygninger med lavt kulstofindhold, 
kulstoffattig varme (brint), energieffektive byggematerialer, energieffektiv opvarmning, 
køling, belysning. 

• Landbrug og arealanvendelse: genplantning af skove, skovopbygning, bæredygtige 
skove, kulstoffattigt landbrug. 

• Større miljømæssig bæredygtighed: klimatilpasning, forureningskontrol, miljøsanering, 
beskyttelse af biodiversitet, cirkulær økonomi og bæredygtigt vand. 

 

Disse områder vil løbende blive gennemgået af forvalterne for at sikre, at fonden får 
eksponering mod de aktiviteter, der er vigtigst for at drive den globale omstilling til en 
bæredygtig økonomi med lavt kulstofindhold. 

  

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

   Fonden har to bindende elementer: 

• Den vil kun investere i virksomheder med betydelige indtægter (over 40 %) fra 
produkter og tjenester, der muliggør den globale overgang til en bæredygtig 
kulstoffri økonomi (som defineret af EU-taksonomiens miljømål).  Fonden omfatter 
virksomheder med produkter og tjenester inden for følgende områder: 

• Ren elproduktion 

• Lavkulstoftransport 

• Smart arbejde 

•  Grønne bygninger 

• Energieffektivitet 

• Landbrug og arealanvendelse. 



 

 
Offentliggørelsesdato:  01 januar 2023 | Version 1 Aberdeen Standard SICAV II - Multi-Asset Climate Opportunities Fund | 6 

 

 

• Større miljømæssig bæredygtighed 

• Den udelukker virksomheder, der ikke opfylder en række etiske og 
standardbaserede screeninger vedrørende brud på menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder og Global Compact, samt sektorscreeninger, herunder om 
eksponering for fossile brændstoffer, atomkraft, tobak, våben og andre emner som 
anført i fondens offentliggjorte investeringstilgangsdokumentation. 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 virksomheder, 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. 

 

Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige 
investeringer? 
 

Fonden forpligter sig til mindst 75 % i bæredygtige investeringer med et miljømål. 

 

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? 

Investeringer 

#1 Bæredygtige: 75 % 

# 2 Ikke bæredygtige : 

Max. 25 % 

Miljømæssige : 75 % Andet : 75 % 
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  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. 

   
 

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? 

 

Fondens investerer primært i forretningsaktiviteter, der yder et væsentligt bidrag til 
de seks EU-taksonomiske miljømål. Mangel på data forhindrer dog i øjeblikket en 
robust vurdering af fuld overensstemmelse med kravene til taksonomierne "gør 
ingen væsentlig skade" og "sociale minimumsgarantier". Fondens standard- og 
sektorbaserede screeninger betyder, at mange af disse kriterier i praksis faktisk kan 
være opfyldt, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke verificere dette. Derfor 
klassificerer fonden sine besiddelser som i overensstemmelse med de 
miljømæssige bæredygtige investeringsmål, men ikke i fuld overensstemmelse med 
kravene i EU-taksonomien. Vi håber at tilføje en betydelig andel af EU-
taksonomijusterede aktiver og et minimumsmål, når de relevante data bliver 
tilgængelige. 

 

 
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? 

Ikke relevant 

  

  

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 betragtes som bæredygtige, herunder 
kontanter, pengemarkedsinstrumenter og derivater, men kun til afdæknings- og 

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)
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likviditetsstyringsformål. 

 

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

• abrdn overvåger alle obligatoriske og yderligere PAI-indikatorer via vores ESG-
integrationsinvesteringsproces ved hjælp af en kombination af vores proprietære 
Houses 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. 

  

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. 

 

 


