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Utdraget är upprättat i enlighet med
artiklarna 5 och 25 i EU-kommissionens slutliga utkast till RTS 1.
Fullständig information om hållbarhet finns tillgänglig
på engelska på vår webbplats 2.

3.

UTTALANDE OM HUVUDSAKLIGA NEGATIVA KONSEKVENSER AV
INVESTERINGSBESLUT PÅ HÅLLBARHETSFAKTORER

Detta avsnitt täcker avslöjande enligt artikel 4 i SFDR.
3.1

Sammanfattning

Infranode överväger negativa konsekvenser för hållbar utveckling (eng. Principal adverse
impacts) (PAI) av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Det här avsnittet redogör detta på
enhetsnivå i enlighet med artikel 4 i SFDR-förordningen och avsnitt 1 i den regulatoriska
tekniska standarden (RTS) 1 som täcker referensperioden 2021.
Infranode tar hänsyn till alla PAI-indikatorer i tabell 1 i bilaga I till RTS. Vidare tas indikator 13.
Icke-återvunnet avfallsförhållande från Tabell 2 och indikatorerna 2. Olycksfrekvens samt 4.
Brist på en uppförandekod för leverantörer från Tabell 3 i beaktan.
Infranode beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser i investeringsbeslut, genom obligatorisk
tillämpning av ESG due diligence-ramverket där SFDR PAI-indikatorer är integrerade. Under
förvaltningsfasen av tillgångarna är övervakning av SFDR PAI-indikatorer en del av vårt aktiva
ägande. Vår ESG-integrationsmetod beskrivs i detalj i vår ESG-policy, som finns på vår
webbsida. 2

4.

PRODUKTER MED MILJÖMÄSSIGA ELLER SOCIALA EGENSKAPER

Avsnittet omfattar både Infranode I AB och Infranode II AB. De två fonderna följer samma policy
och investeringsstrategi och har samma egenskaper. Vid skillnader kommer dessa att upplysas
tydligt.

1

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/... av den 6 april 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/2088 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar detaljerna om innehållet och
presentationen av informationen i förhållande till principen om att inte göra någon betydande skada, vilken specificerar innehållet,
metoderna och rapporteringen av information i förhållande till hållbarhetsindikatorer och negativa hållbarhetseffekter, och innehållet
och rapporteringen av informationen i relation med främjandet av miljömässiga eller sociala egenskaper och hållbarhet
investeringsmål i prekontraktuella dokument, på webbplatser och i periodisk rapport.
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4.1

Sammanfattning

Det är vår uppfattning att Infranode I AB och Infranode II AB främjar miljömässiga och sociala
egenskaper som används i artikel 8 i SFDR. 3
De miljömässiga och sociala egenskaperna hos båda fonderna definieras av att de investerar i
infrastrukturtillgångar och projekt som främjar en hållbar och effektiv funktion samt verksamhet
hos de miljöer, ekonomier, samhällen och människor som de är till nytta.
Vidare definieras E- och S-egenskaperna av att fonderna tillämpar en ESG-integrationsstrategi,
som implementeras under hela investeringarnas livstid.
ESG-integrationsstrategin består av ett antal åtgärder, inklusive ESG-screening och
uteslutningar före investeringar, ESG due diligence före investeringar, aktivt ägande och
löpande övervakning och rapportering. Infranodes ESG-aktiviteter styrs av vår ESG-policy.
Uppnåendet av egenskaperna mäts och övervakas genom ett antal hållbarhetsindikatorer, som
är:
•

Andel investeringar som är föremål för ESG due diligence före investering

•

Andel tillgångar (viktat med investeringsvärde) med utsläppsminskningsmål

•

Andel tillgångar som bidrar till SDG 4, 7, 9, 11, 12 respektive 13

•

Andel tillgångar (viktade efter investeringar) som omfattas av en uppförandekod

•

Utöver dessa hållbarhetsindikatorer kommer Infranode att publicera PAI-indikatorerna
för varje fond årligen i årsredovisningen. Se mer detaljer längre ner.

Vi övervakar uppnåendet av E/S-egenskapen löpande och vi publicerar dessa indikatorer varje
år i vår hållbarhetsrapport.
Vi rapporterar om anpassningen av våra tillgångar till EU Sustainability Taxonomy i vår årliga
hållbarhetsrapport (publicerad på vår webbsida 4).

Infranode I AB stängdes för kapitalåtaganden innan den 10 mars 2021, varvid SFDR trädde i kraft. På grund av det, baserat på
råd från vår juridiska rådgivare, är det vår uppfattning att vi inte är skyldiga att uppdatera den "prekontraktuella" information som
ges till investerare (detta gäller även Infranode II AB vid efterlevnad av RTS). Således marknadsfördes inte Infranode I AB som en
"artikel 8-fond" vid marknadsföringen till investerare. Men med tanke på att fonderna omfattas av samma ESG-policyer och
tillvägagångssätt betraktar vi båda fonderna som artikel 8-fonder, och vi kommer att behandla båda fonderna som sådana i termer
av artikel 10 (webbplatsinformation) och 11 (periodisk rapportering) i SFDR. Vi har valt att kombinera informationen beträffande
både Infranode I AB och Infranode II AB i detta dokument.
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