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 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund 

Dette dokument giver dig en opsummering af de tilgængelige oplysninger om bæredygtig udvikling på vores hjemmeside 

vedrørende dette finansielle produkt. Det er udarbejdet i forhold til artikel 10 i forordning (EU) 2019/2088 om offentliggørelse 

af oplysninger om bæredygtig finansiering. De afslørede oplysninger er påkrævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå 

egenskaberne og/eller bæredygtighedsformålene og risiciene ved dette finansielle produkt. 

Offentliggørelsesdato:  16 marts 2023 

Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode): 213800ZA6YFUJIKUV566 

Sammenfatning  Fonden er underlagt artikel 9 i Den Europæiske Unions forordning (EU) 2019/2088 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (“SFDR”) og har et 
bæredygtigt investeringsmål. 
 
I overensstemmelse med SFDR-kriterierne for bæredygtige investeringer (positivt bidrag fra den 
økonomiske aktivitet, ingen væsentlig skade fra investeringen og god ledelse af selskabet, der er 
investeret i) har abrdn udviklet en tilgang til at identificere bæredygtige investeringer, hvis metodologi er 
beskrevet i spørgsmål og svar nedenfor. Fonden har et forventet minimum på 75 % i bæredygtige 
investeringer. 
 
Fonden har ikke fastsat en minimumsandel af investeringer i taksonomijusterede økonomiske aktiviteter. 
 
Fonden har til formål at opnå en kombination af indkomst og vækst ved at investere i 
virksomhedsobligationer (lån til virksomheder) på vækstmarkeder, som følger investeringsforvalterens 
tilgang til investering i bæredygtig udvikling i virksomhedsobligationer på vækstmarkeder. Fonden sigter 
mod at overgå JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) før gebyrer. 
 
Fonden investerer mindst 90 % i stats- og virksomhedsobligationer. Fonden investerer mindst 70 % i 
obligationer udstedt af virksomheder, der er hjemmehørende i eller udfører en stor del af deres 
forretninger i vækstmarkeder. Fonden kan investere op til 10 % i obligationer udstedt af regeringer i 
grænsemarkeder. Ikke-USD-denominerede udstedelser vil typisk blive kurssikret tilbage til USD. 
Obligationer kan være af enhver kreditkvalitet. Op til 100 % af fonden kan investeres i sub-investment 
grade-obligationer. Alle obligationer vil være i overensstemmelse med vores tilgang for SDG-
virksomhedsobligationer på vækstmarkeder. 
 
Fonden investerer i virksomheder (herunder statsejede virksomheder) med mindst 20 % af deres 
indtægt, profit, kapital- eller driftsudgifter eller forskning og udvikling knyttet til FN's SDG'er. For 
virksomheder, der er klassificeret som "finansielle", anvendes der alternative væsentlighedsmål baseret 
på lån og kundebase. Fonden investerer ligeledes op til 20 % i SDG-ledere. Det er virksomheder, der 
anses for at være en integreret del af forsyningskæden for at nå frem mod FN's SDG'er, men som i 
øjeblikket ikke opfylder væsentlighedskravet på 20 %. 
 
Fondens referencebenchmark er JPM ESG CEMBI Broad Diversified Index. Indekset er repræsentativt 
for de investeringsmuligheder, vi udforsker for fonden, og anvender ESG-udelukkelser. ESG-
udelukkelser omfatter binære screeninger af virksomheder, der ikke overholder FN's Global Compact, og 
negative screeninger af virksomheder, hvor mere end 10 % af deres indtægter stammer fra termisk kul, 
tobakssalg, alkoholproduktion eller spil. Udstedere med JESG-scorer på mindre end 20 er ligeledes 
udelukket. Den fulde indeksmetodologi er tilgængelig på J.P. Morgan Markets. Yderligere oplysninger 
om indekset findes på: 
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/jp-morgan-
esg-cembi-broad-diversified-index.pdf 
 
Fonden søger at skabe stærke langsigtede resultater ved at allokere kapital til virksomheder, der kan 
levere et stærkt finansielt afkast og demonstrere – via deres produkter, tjenester og handlinger – en klar 
og væsentlig tilpasning til et eller flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Derved 
afspejler virksomheder en forpligtelse til at hjælpe med at løse verdens mest presserende problemer og 
støtte en omstilling til en mere bæredygtig økonomi. SDG'erne er udformet med henblik på at løse 
verdens store, langsigtede udfordringer. Disse inkluderer klimaforandringer, voksende, social ulighed og 
ikke-bæredygtig produktion og forbrug. Vi mener, at tilpasning til SDG'erne skaber håndgribelige 
muligheder for virksomheder til at bidrage positivt til samfundet og miljøet, samtidig med at det øger 
virksomhedens langsigtede økonomiske værdi. 
 
Fonden søger at: 
• Investere i en portefølje af virksomheder, som vi mener kan levere stærke finansielle afkast, 

samtidig med at de aktivt bidrager til FN's SDG'er og giver positive og bæredygtige forandringer. 
• Bygge en diversificeret portefølje af højkvalitetsvirksomheder fordelt på lande og sektorer, der 

sigter mod at levere både positive samfundsmæssige resultater og attraktive økonomiske afkast. 
• Drage fordel af vores proaktive virksomhedsengagement for at fremme positive ændringer i 

virksomhedsadfærd. 
• Udnytte abrdn's lange historie og omfattende ressourcer på nye markeder med lokale kontorer og 

over 100 investeringseksperter, der dækker 80 lande og over 1.000 virksomheder. 
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Fonden sammensættes efter vores vurdering for bæredygtig udvikling, som er et supplement til 
investeringsprocessen, der er specifik for produktpakken for bæredygtig udvikling. Disse fonde 
kombinerer ekspertanalyse fra vores fastindtægts- og aktiehold med indsigter fra vores ESG-specialister, 
både virksomhedsinterne og i det centraliserede ESG-forskningsteam, for at vurdere tilpasningen til 
SDG'erne. Tilpasning til bæredygtig udvikling vil blive fastlagt i forhold til abrdn's etablerede 
investeringsramme med otte søjler for SDG'erne. 
 
Fonden har også en bindende forpligtelse til et kulstofintensitetsmål lavere end benchmarket. Derudover 
anvender abrdn et sæt virksomhedsudelukkelser, som er relateret til FN's Global Compact, tobak, 
termisk kul, olie og gas, spil, alkohol, våben og våbensystemer. Disse vurderingskriterier anvendes på 
bindende vis og på kontinuerlig basis. 
 
Due diligence for hvert aktiv, der besiddes, er beskrevet i fondens investeringstilgang, offentliggjort på 
www.abrdn.com under Fund Centre. 
 
Fondens ESG-screening og bindende forpligtelser bestemmer, at bæredygtige mål ved beholdninger er 
opfyldt og indgår i den samlede porteføljeopbygning. Derudover tager abrdn hensyn til indikatorer for 
vigtigste negative indvirkninger (PAI'er) i vores investeringsproces for fonden, som er beskrevet i 
spørgsmål og svar nedenfor. 
 
Overvågning af fondens bæredygtige mål udføres i abrdn af fondsforvalterne gennem systematisk tilsyn 
og uafhængigt gennem abrdn's ESG governance-teams. 
 
abrdn har udvalgt og overvåger flere interne og eksterne datakilder for at nå bæredygtige mål. Som en 
del af onboardings- og gennemgangsprocesserne har vi adskillige kontroller på plads til at teste kvalitet, 
hvilket inkluderer, men er ikke begrænset til, dækning, validitetstjek og konsistens. 
 
For detaljer om stewardship- og engagementspolitikkerne se venligst abrdn's Stewardship Report 
offentliggjort på www.abrdn.com under Sustainable Investing, i afsnittet Governance and Active 
Ownership. 

Ingen væsentlig skade for det 
bæredygtige investeringsmål  

Det tiltag, som fonden anvender, er at sigte mod et lavere kulstofintensitetsmål end benchmarket. 
Fonden investerer i virksomheder med mindst 20 % af deres indtægt, profit, kapital- eller driftsudgifter 
eller forskning og udvikling knyttet til FN's SDG'er. For virksomheder, der er klassificeret som 
"finansielle", anvendes der alternative væsentlighedsmål baseret på lån og kundebase. Fonden vil også 
investere op til 20 % i SDG-ledere. 
 
Fonden reducerer ligeledes investeringsuniverset med mindst 20 %. 
 
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". 
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.  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 
forårsage 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 søge at levere bedre resultater ved at løse de underliggende 
problemer. 
 
Fonden bruger standardbaserede screeninger og kontroversfiltre til at udelukke 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. 

Det finansielle produkts 
bæredygtige investeringsmål  

Vores Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund søger at skabe stærke 
langsigtede resultater ved at allokere kapital til virksomheder, der kan levere et stærkt finansielt afkast og 
demonstrere – via deres produkter, tjenester og handlinger – en klar og væsentlig tilpasning til et eller 
flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er). 
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Derved afspejler virksomheder en forpligtelse til at hjælpe med at løse verdens mest presserende 
problemer og støtte en omstilling til en mere bæredygtig økonomi. SDG'erne er udformet med henblik på 
at løse verdens store, langsigtede udfordringer. Disse inkluderer klimaforandringer, voksende, social 
ulighed og ikke-bæredygtig produktion og forbrug. Vi mener, at tilpasning til SDG'erne skaber 
håndgribelige muligheder for virksomheder til at bidrage positivt til samfundet og miljøet, samtidig med at 
det øger virksomhedens langsigtede økonomiske værdi. 
 
Fonden søger at: 
• Investere i en portefølje af virksomheder, som vi mener kan levere stærke finansielle afkast, 

samtidig med at de aktivt bidrager til FN's SDG'er og giver positive og bæredygtige forandringer. 
• Bygge en diversificeret portefølje af højkvalitetsvirksomheder fordelt på lande og sektorer, der 

sigter mod at levere både positive samfundsmæssige resultater og attraktive økonomiske afkast. 
• Drage fordel af vores proaktive virksomhedsengagement for at fremme positive ændringer i 

virksomhedsadfærd. 
• Udnytte abrdn's lange historie og omfattende ressourcer på nye markeder med lokale kontorer og 

over 100 investeringseksperter, der dækker 80 lande og over 1.000 virksomheder. 
 
Fonden sammensættes efter vores vurdering for bæredygtig udvikling, som er et suppleant til 
investeringsprocessen, der er specifik for produktpakken for bæredygtig udvikling. Disse fonde 
kombinerer ekspertanalyse fra vores fastindtægts- og aktiehold med indsigter fra vores ESG-specialister, 
både virksomhedsinterne og i det centraliserede ESG-forskningsteam, for at vurdere tilpasningen til 
SDG'erne. Tilpasning til bæredygtig udvikling fastlægges i forhold til abrdn's etablerede 
investeringsramme med otte søjler for SDG'erne. 
 
Fondens referencebenchmark er JPM ESG CEMBI Broad Diversified Index. Indekset er repræsentativt 
for de investeringsmuligheder, vi udforsker for fonden, og anvender ESG-udelukkelser. ESG-
udelukkelser omfatter binære screeninger af virksomheder, der ikke overholder FN's Global Compact, og 
negative screeninger af virksomheder, hvor mere end 10 % af deres indtægter stammer fra termisk kul, 
tobakssalg, alkoholproduktion eller spil. Udstedere med JESG-scorer på mindre end 20 er ligeledes 
udelukket. Den fulde indeksmetodologi er tilgængelig på J.P. Morgan Markets. 

Investeringsstrategi  Fonden søger at skabe stærke langsigtede resultater ved at allokere kapital til virksomheder, der kan 
levere et stærkt finansielt afkast og demonstrere – via deres produkter, tjenester og handlinger – en aktiv 
og væsentlig tilpasning til et eller flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er). 
 
Derved afspejler virksomheder en forpligtelse til at hjælpe med at løse verdens mest presserende 
problemer og støtte en omstilling til en mere bæredygtig økonomi. SDG'erne er udformet med henblik på 
at løse verdens store, langsigtede udfordringer. Disse inkluderer klimaforandringer, voksende, social 
ulighed og ikke-bæredygtig produktion og forbrug. Vi mener, at tilpasning til SDG'erne skaber 
håndgribelige muligheder for virksomheder til at bidrage positivt til samfundet og miljøet, samtidig med at 
det øger virksomhedens langsigtede økonomiske værdi. 
 
Fonden søger at: 
• Investere i en portefølje af virksomheder, som vi mener kan levere stærke finansielle afkast, 

samtidig med at de aktivt bidrager til FN's SDG'er og giver positive og bæredygtige forandringer. 
• Bygge en diversificeret portefølje af højkvalitetsvirksomheder fordelt på lande og sektorer, der 

sigter mod at levere både positive samfundsmæssige resultater og attraktive økonomiske afkast. 
• Drage fordel af vores proaktive virksomhedsengagement for at fremme positive ændringer i 

virksomhedsadfærd. 
• Udnytte abrdn's lange historie og omfattende ressourcer på nye markeder med lokale kontorer og 

over 100 investeringseksperter, der dækker 80 lande og over 1.000 virksomheder. 
 
Fonden sammensættes efter vores vurdering for bæredygtig udvikling, som er et supplement til 
investeringsprocessen, der er specifik for produktpakken for bæredygtig udvikling. Disse fonde 
kombinerer ekspertanalyse fra vores fastindtægts- og aktiehold med indsigter fra vores ESG-specialister, 
både virksomhedsinterne og i det centraliserede ESG-forskningsteam, for at vurdere tilpasningen til 
SDG'erne. Tilpasning til bæredygtig udvikling fastlægges i forhold til abrdn's etablerede 
investeringsramme med otte søjler for SDG'erne. 
 
Derudover anvender abrdn et sæt virksomhedsudelukkelser, som er relateret til FN's Global Compact, 
tobak, termisk kul, olie og gas, spil, alkohol, våben og våbensystemer. 
 
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. 
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Andel af investeringerne  Fonden forpligter sig til mindst 75 % i bæredygtige investeringer.  Bæredygtige investeringer på miljø- og 
socialområdet 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. 

  
 

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

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

  

 Overvågning af det 
bæredygtige investeringsmål 

Første linje 
Vores investeringsteams har det primære ansvar for at implementere investeringsstrategien. Vores 
udvalg for bæredygtig investeringsstyring støtter investeringsmedarbejderne med hensyn til 
implementeringen af rammerne samt forståelsen af det regulatoriske miljø. 
 
Anden linje 
Investeringsrisiko 
abrdn's investeringsrisikoafdeling udfører analyser af risici og deres samlede bidrag til fondens 
risikoprofil. Fondenes RAG-status samt foranstaltninger, der er truffet for at imødegå moderate/høje 
risici, rapporteres regelmæssigt til bestyrelser og relevante udvalg efter behov. 
Investeringsrisikoafdelingen foretager også en årlig gennemgang af fondens risikoprofiler for at 
bestemme effektiviteten af de nuværende grænser og eventuelle fremtidige tendenser. 
 
Overholdelse 
abrdn's overholdelsesfunktion gennemgår en række af fondenes juridiske og regulatoriske dokumenter 
for at sikre, at de overholder reglerne. Overholdelse gennemgår også marketingkommunikation, 
herunder fonds- og ikke-fondsspecifikt materiale, for at sikre, at marketingmateriale og ESG-relaterede 
udtalelser er klare, retfærdige og ikke-vildledende. 
 
abrdn's EMEA overholdelsesfunktion spiller en nøglerolle i overvågningen af ESG-relaterede 
investeringsgrænser og overholdelse af de bindende forpligtelser for fonde, der har miljømæssige eller 
sociale karakteristika (i overensstemmelse med artikel 8 i SFDR) og fonde, der har bæredygtige 
investeringsmål (i overensstemmelse med artikel 9 i SFDR). Overholdelse formidler alle 
bæredygtighedsrelaterede lovgivningsmæssige udviklinger og nye krav til relevante 
førstelinjeinteressenter til ESG Regulatory & Standards Taskforce for at sikre, at disse er behørigt 
overvejet og integreret i abrdn's investeringstilgang og afspejles tilstrækkeligt i vores oplysninger. I 
denne taskforce er overholdelsesteams fra alle jurisdiktioner, hvor abrdn opererer, repræsenteret. 
 
Endelig kører et dedikeret overvågnings- og tilsynsteam et risikobaseret program for at give den øverste 
ledelse sikkerhed for effektiviteten af kontroller, der sikrer overholdelse af lovgivningen. Resultatet af 
gennemgangene rapporteres til de relevante enhedsbestyrelser og andre ledelsesfora, herunder risiko- 
og kapitaludvalget, koncernrevisionsudvalget og kontrolmødet i Executive Leadership Team. 
Overholdelsesaktiviteter omfatter både tematiske gennemgange af risici eller regulatoriske emner og 
fokuserede gennemgange af specifikke regulatoriske resultater eller kunderesultater. 
 
Tredje linje 
abrdn's interne revisionsfunktion udfører interne revisioner, bl.a. implementering af 
bæredygtighedsregler, som en del af sin interne revisionsdagsorden. 

 

Metoder  Vores Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund søger at skabe stærke 
langsigtede resultater ved at allokere kapital til virksomheder, der kan levere et stærkt finansielt afkast og 
demonstrere – via deres produkter, tjenester og handlinger – en klar og væsentlig tilpasning til et eller 
flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er). 
 
Derved afspejler virksomheder en forpligtelse til at hjælpe med at løse verdens mest presserende 
problemer og støtte en omstilling til en mere bæredygtig økonomi. SDG'erne er udformet med henblik på 
at løse verdens store, langsigtede udfordringer. Disse inkluderer klimaforandringer, voksende, social 

Investeringer 

#Sustainable: 75 % 

# 2 Ikke bæredygtige : 25 % 

Environment : 15 % Andet : 15 % 

Sociale : 15 % 
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ulighed og ikke-bæredygtig produktion og forbrug. Vi mener, at tilpasning til SDG'erne skaber 
håndgribelige muligheder for virksomheder til at bidrage positivt til samfundet og miljøet, samtidig med at 
det øger virksomhedens langsigtede økonomiske værdi. 
 
Fonden søger at: 
• Investere i en portefølje af virksomheder, som vi mener kan levere stærke finansielle afkast, 

samtidig med at de aktivt bidrager til FN's SDG'er og giver positive og bæredygtige forandringer. 
• Bygge en diversificeret portefølje af højkvalitetsvirksomheder fordelt på lande og sektorer, der 

sigter mod at levere både positive samfundsmæssige resultater og attraktive økonomiske afkast. 
• Drage fordel af vores proaktive virksomhedsengagement for at fremme positive ændringer i 

virksomhedsadfærd. 
• Udnytte abrdn's lange historie og omfattende ressourcer på nye markeder med lokale kontorer og 

over 100 investeringseksperter, der dækker 80 lande og over 1.000 virksomheder. 
 
Fonden sammensættes efter vores vurdering for bæredygtig udvikling, som er et supplement til 
investeringsprocessen, der er specifik for produktpakken for bæredygtig udvikling. Disse fonde 
kombinerer ekspertanalyse fra vores fastindtægts- og aktiehold med indsigter fra vores ESG-specialister, 
både virksomhedsinterne og i det centraliserede ESG-forskningsteam, for at vurdere tilpasningen til 
SDG'erne. Tilpasning til bæredygtig udvikling fastlægges i forhold til abrdn's etablerede 
investeringsramme med otte søjler for SDG'erne. 
 
Fondens referencebenchmark er JPM ESG CEMBI Broad Diversified Index. Indekset er repræsentativt 
for de investeringsmuligheder, vi udforsker for fonden, og anvender ESG-udelukkelser. ESG-
udelukkelser omfatter binære screeninger af virksomheder, der ikke overholder FN's Global Compact, og 
negative screeninger af virksomheder, hvor mere end 10 % af deres indtægter stammer fra termisk kul, 
tobakssalg, alkoholproduktion eller spil. Udstedere med JESG-scorer på mindre end 20 er ligeledes 
udelukket. Den fulde indeksmetodologi er tilgængelig på J.P. Morgan Markets. 
 
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 fonde anvender 
PAI'er, vil oplysninger om disse anvendelser være tilgængelige i årsrapporter. 

Datakilder og databehandling  Datakilder 
Vi har udvalgt flere datakilder, som tjener det tilsigtede formål at opnå det bæredygtige investeringsmål. 
abrdn bruger en kombination af følgende tilgange: 
1. en kombination af offentligt tilgængelige datakilder til at identificere virksomheder, der muligvis ikke 

opfylder vores screeningskrav, vores DNSH- eller PAI-vurderinger. Derudover bruger vi eksterne 
data til at identificere grønne og/eller sociale obligationer og til at beregne miljømæssige eller 
sociale indtægter gennem offentliggjorte data eller estimater; og  

2. ved at bruge vores egen indsigt overlejrer vi den kvantitative metodologi med en række interne 
datakilder, herunder proprietære interne ESG-scoringsrammer, centrale proprietære ESG-
scoringer, økonomiske bidragssektorestimater eller offentliggjorte data gennem vores egne 
engagementsaktiviteter eller primær forskning.  

 
EU's lovgivningsmæssige tekniske forskrifter opfordrer finansielle markedsdeltagere til at hente 
bæredygtighedsdata på forskellige måder, herunder forskningsudbydere, interne analyser, bestilte 
undersøgelser, offentligt tilgængelig information og direkte engagement med virksomheder.   Følgende 
kilder bruges af abrdn og vores tredjepartsdataudbydere til at indsamle virksomhedsrapporterede data: 
• Virksomheders direkte videregivelser: bæredygtighedsrapporter, årsrapporter, lovgivningsmæssige 

indberetninger, virksomhedswebsteder og direkte engagement med virksomhedens 
repræsentanter.  

• Virksomheders indirekte videregivelser: offentlige myndigheders offentliggjorte data, industri- og 
brancheforeninger og udbydere af finansielle data.  

• Direkte kommunikation med virksomheder som beskrevet ovenfor i Virksomhedskommunikation. 
Hvor videregivelser fra virksomheden ikke er tilgængelige, kan vi vælge at udnytte tilnærmede 
målinger.  

 
Disse datasæt er baseret på proprietære metoder og bygger på data fra virksomheder, markeds- og 
branchefæller, medier, NGO'er, multilaterale og andre troværdige institutioner. Vores 
tredjepartsudbydere bruger et bredt udvalg af oplysninger, der stammer fra forskellige værktøjer og 
kilder, herunder: 
• Virksomhedens websteder 
• Virksomhedens årsrapporter og lovgivningsmæssige indberetninger 
• Offentlige finansielle agenturer og offentliggørelser 
• Udbydere af finansielle data 
• Medier og tidsskrifter 
• Rapporter og websteder fra ikke-statslige organisationer (NGO'er)  

 
Datakvalitetssikringsproces 
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Tredjepartsdatakilder 
Vi sikrer, at vores tredjepartsdatakilder følger en streng kvalitetssikringsproces. Datanøjagtighed og 
virksomhedsprofiler er gennemgået af fagfæller før den endelige medtagelse i datasæt.  Derudover har 
vores tredjepartsdataudbydere en eskaleringsmetode for at håndtere sager, der kræver yderligere 
fortolkning eller en opdatering af den relevante metode. 
 
Som en del af vores onboardings- eller gennemgangsproces har vi adskillige kontroller på plads til at 
teste kvalitet, hvilket inkluderer, men er ikke begrænset til, dækning, validitetstjek og konsistens. Vores 
virksomheds datastyringsramme og datastyringsdriftsmodeller inkluderer anvendelsen af værktøjssæt, 
som profilerer data, fanger fuld afstamning og anvender kvalitetsregler for at overvåge data, der er 
kritiske for vores investeringsprocesser. Disse tjenester komplimenteres yderligere af eksistensen af 
dataejere og stewarder på tværs af virksomheden. 
 
For hver ekstern datakilde fører vi registreringer over andelen af data, der er estimeret (dvs. ikke 
tilgængelig i virksomhedsrapporter), og vi søger at minimere dette med offentliggjorte data, hvor det er 
muligt. 
 
Kvalitativ vurderingsproces 
 I alle tilfælde, hvor vi anvender en kvalitativ overlejring eller indsigt, efterfølges denne analyse af en 
streng kvalitetssikring og tilsynsproces. 
 
Datakvalitet 
For både tredjeparts- og kvalitative vurderinger varierer procentdelen af offentliggjorte data mellem 
beholdninger og fra sag til sag afhængigt af virksomhedens størrelse og den region, den er placeret i. 
For eksempel vil en stor europæisk virksomhed typisk være underlagt lovgivningsmæssige krav om 
videregivelse af oplysninger, og der vil derfor være brugt få eller ingen estimater i vores metode.  Men 
hvor der er få offentliggjorte data, f.eks. for mindre virksomheder, er det muligt, at størstedelen af den 
bæredygtige investeringsværdi stammer fra estimater.  I de fleste tilfælde er en blanding af offentliggjorte 
data og estimerede data anvendt i metoden, typisk med flere offentliggjorte data i forhold til 
miljøkarakteristika og flere estimerede data i relation til sociale karakteristika.  Vi bruger flere 
dataudbydere, og de tilgængelige faktiske og estimerede data varierer afhængigt af udbyderne, men den 
gennemsnitlige mængde estimerede data er omkring 20 %. 
 

Begrænsninger mht. metoder 
og data  

Vi anerkender, at det at stole udelukkende på kvantitative, offentliggjorte data kan være en begrænsning 
på grund af vanskelighederne med at indhente konsistente data fra virksomheder, og i nogle regioner er 
der heller ingen lovmæssige krav om at videregive sådanne data.   Som sådan udnytter vi også vores 
investeringsanalyse og -indsigt til at supplere vores vurderinger med tilnærmede data eller vurderinger.   
Dette kan dog afvige fra data, der efterfølgende offentliggøres i virksomhedsrapporter eller via 
engagementer. 
 
EU-taksonomien fokuserer på den underliggende økonomiske aktivitet, der er afstemt med et 
miljømæssigt (eller i fremtiden socialt) mål. EU-taksonomien påviser overholdelse ud fra dokumenteret 
afstemt indtægt, driftsomkostninger eller kapitalomkostninger. Som følge heraf har abrdn tilpasset vores 
metode til beregning af bæredygtige SFDR-investeringer med denne tilgang, da vi mener, at den er 
tættere på den sandsynlige fremtidige retning for regulering. 

Due diligence  Due diligence for hvert aktiv, der besiddes, er beskrevet i fondens investeringstilgang, offentliggjort på 
www.abrdn.com, under Fund Centre. 

Politikker for aktivt ejerskab  Aktivt ejerskab 
Efter vores opfattelse er god ledelse og stewardship afgørende for at sikre den måde, hvorpå en 
virksomhed ledes og for at sikre, at den opererer ansvarligt i forhold til sine kunder, medarbejdere, 
aktionærer, og det bredere samfund. abrdn mener også, at markeder og virksomheder, der anvender 
bedste praksis inden for virksomhedsledelse og risikostyring – herunder håndtering af miljømæssige og 
sociale risici – er mere tilbøjelige til at levere bæredygtige, langsigtede investeringsresultater. Som ejere 
af virksomheder er stewardship-processen en naturlig del af vores investeringstilgang i vores 
bestræbelser på at drage fordel af virksomhedernes langsigtede succes på vores kunders vegne. Vores 
fondsforvaltere og analytikere mødes regelmæssigt med ledelsen i og udenfor bestyrelsen i 
virksomheder, som vi investerer i. 
 
ESG-engagement 
Engagement med virksomhedsledelsesteams er afgørende og en fast bestanddel af vores 
aktieinvesteringsproces og permanente stewardship-program. Det giver os et mere holistisk syn på en 
virksomhed, herunder nuværende og fremtidige ESG-risici, som virksomheden skal håndtere, og 
muligheder, som den kan drage fordel af. Det giver os også mulighed for at diskutere områder, der giver 
anledning til bekymring, dele bedste praksis og skabe positiv forandring. Prioriteter for engagement 
opstilles via: 
• Brugen af ESG House Score i kombination med  
• Bottom-up forskningsindsigt fra investeringsteams på tværs af aktivklasser og  
• Områder med tematisk fokus under vores stewardship-aktiviteter på virksomhedsniveau. 

 
Se også vores Stewardship Report offentliggjort på www.abrdn.com, under Sustainable Investing. 

 lOpnåelse af det bæredygtige 
investeringsmål  

Afsnittene ovenfor beskriver, hvordan fonden opnår sin bæredygtige investering.J.P. Morgan ESG 
CEMBI Broad Diversified Index (USD) sporer likvide, faste og variabelt forrentede gældsinstrumenter, 
der er udstedt af virksomheder i amerikanske dollars på vækstmarkeder. Indekset anvender en ESG-
scorings- og screeningsmetodologi, der prioriterer udstedere, der er højere rangeret på ESG-kriterier og 
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grønne obligationsudstedelser, og undervægter og fjerner udstedere, der rangerer lavere. J.P. Morgan 
ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) er baseret på det ledende J.P. Morgan CEMBI Broad 
Diversified Index. ESG-scoringen indbefatter et 3-måneders rullende gennemsnit og opdateres på 
kvartalsbasis.Yderligere oplysninger kan findes 
på:https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/jp-
morgan-esg-cembi-broad-diversified-index.pdf  
 
 

 

 


