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Uddrag 

Uddraget er udarbejdet i overensstemmelse med  
artikel 5 og 25 i EU-Kommissionens endelige udkast til RTS 1.  

Fuld offentliggørelse af bæredygtighed er tilgængelig  
på engelsk på vores hjemmeside 2. 

 

3. ERKLÆRING OM VÆSENTLIGSTE NEGATIVE 
BÆREDYGTIGHEDSPÅVIRKNINGER AF INVESTERINGSBESLUTNINGER  

Dette afsnit dækker oplysninger specificeret i artikel 4 i SFDR. 

3.1 Resumé 

Infranode overvejer investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger (PAI) på 
bæredygtighedsfaktorer. Dette afsnit omhandler oplysning på enhedsniveau og er i 
overensstemmelse med artikel 4 i SFDR-forordningen og afsnit 1 i den regulatoriske tekniske 
standard (RTS)1, der dækker referenceperioden 2021. 

Infranode tager alle PAI-indikatorer i betragtning i tabel 1 i bilag I til RTS. Desuden indikator 13 
Ikke-genanvendt affaldsratio fra tabel 2 og indikatorer 2 Antallet af ulykker og 4 Manglende 
leverandøradfærdskodeks fra tabel 3 tages i betragtning. 

Infranode overvejer de vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger gennem 
obligatorisk anvendelse af ESG-due diligence-rammeværktøj, hvor SFDR PAI-indikatorer er 
integreret. Under aktivforvaltningsfasen er overvågning af SFDR PAI-indikatorer en del af vores 
aktive ejerskab. Vores ESG-integrationstilgang er beskrevet detaljeret i vores ESG-politik, som 
kan findes på vores hjemmeside.2 

4. PRODUKTER MED MILJØMÆSSIGE ELLER SOCIALE EGENSKABER 

Afsnittet dækker både Infranode I AB og Infranode II AB. De to fonde følger samme politik og 
investeringsstrategi og har de samme karakteristika. Hvor der er forskelle, er det tydeligt angivet. 

 

1 Kommissionens delegerede forordning (EU) …/... af 6. april 2022 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2019/2088 med hensyn til reguleringsmæssige tekniske standarder, der specificerer detaljerne i indholdet og præsentationen 
af oplysningerne i relation til til princippet om "gør ingen væsentlig skade", der specificerer indholdet, metoderne og præsentationen 
af information i relation til bæredygtighedsindikatorer og negative bæredygtighedsindvirkninger, og indholdet og præsentationen af 
oplysningerne i relation til fremme af miljømæssige eller sociale karaktaristika og bæredygtigheds investeringsmål i prækontraktuelle 
dokumenter, på hjemmesider og i periodisk rapport 
2 Tilgængelig på https://infranode.eu/sustainability-2 
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4.1 Resumé 

Det er vores forståelse, at Infranode I AB og Infranode II AB fremmer miljømæssige og sociale 
karakteristika som anvendt i artikel 8 i SFDR.3  

Begge fondes miljømæssige og sociale karakteristika er defineret ved, at de investerer i 
infrastrukturaktiver og projekter, der fremmer bæredygtighed og understøtter de miljøer, 
økonomier, samfund og mennesker, som de tjener. 

Ydermere er E- og S-karakteristikaene defineret ved, at fondene anvender en ESG-
integrationsstrategi, som implementeres igennem hele investeringernes levetid. 

ESG-integrationsstrategien er sammensat af en række tiltag, herunder ESG-screening og -
ekskluderinger før investering, ESG-due diligence før investering, aktivt ejerskab og løbende 
overvågning og rapportering. Infranodes ESG-aktiviteter er underlagt vores ESG-politik. 

Opfyldelsen af karakteristikaene måles og overvåges gennem en række 
bæredygtighedsindikatorer, som omfatter følgende: 

• Andel af investeringer underlagt ESG due diligence før investering 

• Andel af aktiver (vægtet efter investeringsværdi) med emissionsreduktionsmål 

• Andel af aktiver, der bidrager til henholdsvis SDG 4, 7, 9, 11, 12 og 13 

• Andel af aktiver (vægtet efter investering) omfattet af et adfærdskodeks 

• Ud over disse bæredygtighedsindikatorer vil Infranode offentliggøre PAI-indikatorerne 
for hver fond hvert år i årsrapporten. Se flere detaljer længere nede. 

Vi overvåger opfyldelsen af E/S-karakteristikaene løbende, og vi offentliggør disse indikatorer 
hvert år i vores bæredygtighedsrapport. 

Vi rapporterer om tilpasningen af vores aktiver til EU Sustainability Taxonomy i vores årlige 
bæredygtighedsrapport (offentliggjort på vores hjemmeside4). 

 

3 Infranode I AB blev lukket for kapitaltilsagn før den 10. marts 2021, hvor SFDR trådte i kraft. Det er derfor, baseret på rådgivning 
fra vores juridiske rådgiver, vores forståelse, at vi ikke er forpligtet til at opdatere de "præ-kontraktuelle" oplysninger, der gives til 
investorer (dette gælder også for Infranode II AB med hensyn til overholdelse af RTS). Infranode I AB blev ikke promoveret som en 
"artikel 8-fond", da den blev markedsført til investorer. Men i betragtning af, at fondene er omfattet af de samme ESG-politikker og 
tilgang, betragter vi begge fonde som artikel 8-fonde, og vi vil behandle begge fonde sådan i forhold til artikel 10 (offentliggørelse 
af hjemmeside) og 11 (periodisk rapportering) i SFDR. Vi har valgt at kombinere offentliggørelsen af både Infranode I AB og 
Infranode II AB i denne offentliggørelse. 
4Tilgængelig på https://infranode.eu/sustainability-2 
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