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Informasjon om bærekraftshensyn i forvaltningen av fondet

1.

Åpenhet om integrering av bærekraftsrisiko, markedsføring av
miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftige investeringer

 Fondet har bærekraftig investering som formål (Art. 9)

 Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper (Art. 8)
 Andre fond:
o

o

Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at
fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har
bærekraftig investering som mål
Bærekraftsrisiko er ikke relevant (forklaring nedenfor)

Gjennom retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig forvaltning og
konsernstandarden for helhetlig ansvar fremmer fondet miljømessige og ansvarlige
forhold i forvaltningen.
Vår forvaltningsstrategi går ut på å velge de selskapene vi mener er lønnsomme og
veldrevne ikke bare i dag, men også i fremtiden. Dette kaller vi økonomisk
bærekraftig. Som langsiktig investor er vi derfor opptatt av at selskapene vi
investerer i tar gode valg og deres forretningsstrategier støtter opp under
potensiale for solid og god langsiktig utvikling av selskapet. Derfor mener vi det er
helt avgjørende å ta bærekraftig hensyn i vurderinger både når vi ser på selskapets
potensiale, og når vi vurderer risiko bildet. Et kjennetegn for veldrevne selskaper er
god selskapsstyring.

2.

Bærekraftrelaterte egenskaper som fremmes i forvaltningen av fondet,
eller som er inkludert i fondets formål:

 Miljøegenskaper (f.eks. Bedriftens innvirkning på miljø og klima).
 Sosiale egenskaper (f.eks. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
likebehandling).

 God selskapsstyring (f.eks. Aksjonærers rettigheter, utstedelse av godtgjørelse til
ledende ansatte og antikorrupsjon).
 Andre bærekraftsrelaterte egenskaper. [Spesifiser andre bærekraftsrelaterte
egenskaper som markedsføres.]

Klassifisering: Intern

Landkredittfondene jobber med bærekraft og ansvarlighet gjennom fokus på:
Integrering av risiko knyttet til bærekraft og ansvarlighet
For Landkredittfondene innebærer bærekraft at selskapsledelsen gjennomfører de
nødvendige tiltak for å sikre at selskapet videreutvikler sin nåværende
markedsposisjon. Vurdering av selskapenes målsetninger og ambisjoner på
bærekraftsområdet er en integrert, del av analysearbeidet hos oss forut for en
eventuell inkludering av selskapet i våre fond. Vi monitorer selskapenes
målsetninger og måloppnåelse innenfor bærekraft.
Aktivt eierskap

Gjennom aktivt eierskap avdekker vi hvordan selskapene jobber med
bærekraft og ansvarlig drift. Dette gjøres i direkte dialog med selskapene, i
obligasjonseiermøter og gjennom samarbeid med bransjeforeninger,
investorgrupperinger med sammenfallende interesser mv.
Eksklusjoner
I våre bærekraftsanalyser av selskapene søker vi å utelukke selskaper som tar
uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til bla. alvorlig miljøskade, brudd på
menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov
korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.
Påvirkning på forventet avkastning
Gjennom eksklusjoner og arbeidet med bærekraftsanalyser kan fondets avkastning
til tider være høyere eller lavere enn avkastningen til tilsvarende fond som ikke
bruker slike standarder.

3.

Referanseverdier:

 Fondet har følgende indeks som referanseverdi:

 Ingen indeks er valgt som referanseverdi
Fondet benytter ingen referanseindeks og dermed er det ikke aktuelt å måle fondet
opp mot en spesifikk indeks for å sammenligne resultatene av ESG i forvaltningen
av fondet.

Måling av fondets bærekraftsegenskaper
For å monitorere bærekraftsrisikoen i fondet benytter vi i tillegg til egne
vurderinger informasjon fra eksterne kilder.

For ytterligere informasjon om vårt arbeide med ansvarlig og bærekraftig
forvaltning viser vi til våre hjemmesider:
https://www.landkredittbank.no/landkredittfondene/retningslinjer/
Det vises også til konsernets hjemmesider for samfunnsansvar:
https://www.landkredittbank.no/om-oss/samfunnsansvar/

Klassifisering: Intern

Informasjon om EUs-taksonomi for miljømessig bærekraftige økonomiske
aktiviteter
[For artikkel 9-fond, og artikkel 8-fond som fremmer miljømessige
egenskaper, og investerer i økonomiske aktiviteter som bidrar til et
miljømål som omtalt i SFDR artikkel 2 nr. 17, må følgende informasjon
oppgis:]
EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som tar sikte på å etablere
felles kriterier for miljømessig bærekraftig økonomisk virksomhet.
For hvert fond skal det etter regelverket rapporteres hvor stor andel av
fondets investeringer som skal være i økonomiske aktiviteter som er
miljømessig bærekraftige etter taksonomien.
Taksonomien er under utvikling og kriteriene for alle miljømål er ennå ikke
klare. Det er heller ikke etablert en beregningsmodell for andelen av
fondets investeringer som er i samsvar med taksonomien. Selskapene som
fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres
aktiviteter er forenlig med EU-taksonomien. Fondsselskapet vurderer
derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig
informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som skal være i
økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter
taksonomien.
Fondsselskapet følger kontinuerlig med på denne situasjonen og dersom
pålitelig og verifiserbar data om fondets investeringer blir tilgjengelig, vil
dette dokumentet oppdateres.
[For artikkel 8-fond som fremmer miljømessige egenskaper og investerer i
økonomiske aktiviteter som bidrar til et miljømål som omtalt i SFDR artikkel
2 nr. 17, må følgende informasjon også oppgis:]
Det er et kriterium for at en økonomisk aktivitet skal kvalifisere som
miljømessig bærekraftig, at det oppfyller et eller flere av taksonomiens
seks miljømål, samtidig som det ikke er til «vesentlig skade» for noen av de
andre miljømålene.
Prinsippet om å «ikke påføre vesentlig skade» gjelder kun for den delen av
fondets investeringer som anses som bærekraftige enten i henhold til SFDR
artikkel 2 nr. 17 eller i henhold til EUs kriterier for miljømessige
bærekraftige økonomiske aktiviteter (taksonomien). Den resterende delen
av dette fondet har underliggende investeringer som ikke tar hensyn til EUs
kriterier for miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter.
[For fond som verken er artikkel 8- eller artikkel 9-fond som investerer i
økonomiske aktiviteter som bidrar til et miljømål som omtalt i SFDR artikkel
2 nr. 17, må følgende informasjon oppgis:]
De underliggende investeringene til dette fondet tar ikke hensyn til EUkriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter (EUtaksonomien).

Klassifisering: Intern

