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Utdrag 

Dette notatet er utarbeidet i samsvar med  
artikkel 5 og 25 i EU-kommisjonens endelige versjonen av RTS 1.  

Full informasjon om bærekraft er tilgjengelig  
på engelsk på vår nettside2. 

 

3. ERKLÆRING OM DE VIKTIGSTE NEGATIVE KONSEKVENSENE AV 
INVESTERINGSBESLUTNINGER FOR BÆREKRAFTSINDIKATORER 

Denne delen dekker erklæring  relatert til artikkel 4 i SFDR. 

3.1 Sammendrag 

Infranode vurderer de viktigste negative konsekvensene (principal adverse impacts, PAI) av 
investeringsbeslutninger for bærekraftsindikatorer. Denne erklæringen er i tråd med med artikkel 
4 i SFDR-forordningen og del 1 i den regulatoriske tekniske standarden (RTS)1 som dekker 
referanseperioden 2021. 

Infranode vurderer alle PAI-indikatorer i tabell 1 i vedlegg I til RTS, . I tillegg vurderes indikator 
13 Ikke-resirkulert avfallsandel fra tabell 2 samt indikatorene 2 Ulykkesfrekvens og 4 Mangel på 
Etiske retningslinjer for leverandører. 

Infranode vurderer de viktigste negative virkningene i investeringsbeslutninger, ved obligatorisk 
gjennomføring av et rammeverk for ESG due diligence, inkludert SFDR PAI-indikatorer.  
Overvåking av SFDR PAI-indikatorer en del av våre prosesser for aktivt eierskap. Vår tilnærming 
til integrering av ESG er beskrevet i detalj i vår ESG-policy, som du finner på vår nettsid.2 

4. PRODUKTER MED MILJØMESSIGE ELLER SOSIALE EGENSKAPER 

Denne seksjonen dekker både Infranode I AB og Infranode II AB. De to fondene følger samme 
policy og investeringsstrategi og har samme karakteristika. Der det er forskjeller, fremkommer 
dette tydelig. 

 

1 Kommisjonens delegerte forordning (EU) …/... av 6. april 2022 som supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 
2019/2088 med hensyn til forskriftsmessige tekniske standarder som spesifiserer detaljene i innholdet og presentasjonen av 
informasjonen i forhold til til prinsippet om "ikke gjør noen betydelig skade", som spesifiserer innholdet, metodene og presentasjonen 
av informasjon i forhold til bærekraftsindikatorer og ugunstige bærekraftseffekter, og innholdet og presentasjonen av informasjonen 
i forhold til fremme av miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftig investeringsmål i prekontraktuelle dokumenter, på 
nettsider og i periodisk rapport 
2 Tilgjengelig på https://infranode.eu/sustainability-2 
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4.1 Sammendrag 

Det er vår oppfatning at Infranode I AB og Infranode II AB fremmer miljømessige og sosiale 
forhold som beskrevet i artikkel 8 i SFDR.3  

De miljømessige og sosiale egenskapene til begge fondene er gitt gjennom investeringenes 
egenskap i form av eierskap til infrastruktur som fremmer en bærekraftig og effektiv bruk av 
miljø, kapital, lokalsamfunne og menneskene de betjener. 

Videre er fondenes miljømessige og sosiale egenskap definert gjennom implementering av 
ESG-strategier, som implementeres gjennom investeringenes levetid. 

ESG-strategien er sammensatt av en rekke tiltak, inkludert screening og ekskluderinger tidlig i 
investeringsfasen, ESG-due diligence i forkant av investeringene, aktivt eierskap og løpende 
overvåking og rapportering. Infranodes ESG-aktiviteter er styrt av vår ESG-policy. 

Forholdene måles og overvåkes gjennom en rekke bærekraftsindikatorer, som er: 

• Andel av investeringene der det har vært gjennomført ESG due diligence  

• Andel av selskapene (vektet etter verdi) som har mål for  utslippsreduksjon 

• Andel av selskapene som bidrar til SDG 4, 7, 9, 11, 12 og 13 

• Andel av selskapene (vektet etter investering) som har etiske retningslinjer 

• I tillegg til disse bærekraftsindikatorene, publiserer Infranode årlig PAI-indikatorer for 
hvert fond i årsrapporten. Se flere detaljer lenger ned. 

Vi følger opp de miljømessige og sosiale forholdene løpende, og vi publiserer indikatorene årlig 
i vår bærekraftsrapport. 

Vi rapporterer på endringer i EUs bærekrafttaksonomi for våre selskap i vår årlige 
bærekraftsrapport (publisert på vår nettside 4). 

 

3 Infranode I AB ble stengt for kapitalforpliktelser før 10. mars 2021, hvor SFDR trådte i kraft. Som sådan, basert på råd fra vår 
juridiske rådgiver, er det vår forståelse at vi ikke er pålagt å oppdatere den "pre-kontraktuelle" informasjonen gitt til investorer (dette 
gjelder også for Infranode II AB når det gjelder samsvar med RTS). Som sådan ble ikke Infranode I AB promotert som et "artikkel 
8-fond" da det ble markedsført til investorer. Men gitt at fondene er dekket av de samme ESG-policyene og tilnærmingene, anser 
vi begge fondene som artikkel 8-fond, og vi vil behandle begge fondene som sådan i henhold til artikkel 10 (avsløring av nettstedet) 
og 11 (periodisk rapportering) i SFDR. Vi har valgt å kombinere opplysningene til både Infranode I AB og Infranode II AB i denne 
opplysningen. 
4Tilgjengelig på https://infranode.eu/sustainability-2 
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