
Hållbarhetsrelaterade upplysningar AIFM Capital AB 

Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar 
inom den finansiella sektorn, SFDR) klassificeras fonder under fyra kategorier: 

• Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål 

(artikel 9) 

• Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8) 

• Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar 

miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som 

mål (artikel 6) 

• Hållbarhetsrisker är inte relevanta (artikel 6) 

AIFM förvaltar fonder i samtliga ovanstående kategorier. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

I enlighet med artikel 4 i SFDR ska finansmarknadsaktörer på sin webbplats 
offentliggöra och hålla uppdaterat en redogörelse för huruvida investeringsbesluts 
huvudsakliga negativa konsekvenser beaktas eller inte beaktas på enhetsnivå. I 
artikel 7 stadgas att tydlig förklaring ska lämnas om, och i så fall hur, huvudsakliga 
negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas för en viss finansiell produkt. 
En redogörelse för varje produkt skall även lämnas om att huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte beaktas för varje produkt och skälen för 
det.   

AIFM beaktar för närvarande inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa 
konsekvenser på enhetsnivå. Anledningen till detta är AIFM:s verksamhet och 
affärsupplägg som innebär att vi förvaltar flera fonder med olika strategier med 
investeringar i olika tillgångsslag. De olika fondernas hållbarhetsarbete skiljer sig 
därför åt och de respektive portföljförvaltarna integrerar hållbarhet på ett sätt som är 
förenligt med den enskilda fondens strategi. Denna omständighet gör det lämpligt att 
tillämpa båda alternativen. 

Om fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9) måste den, som en del av 
de upplysningar som tillhandahålls rörande principen om att inte orsaka betydande 
skada, även beakta huvudsakliga negativa konsekvenser. Andra fonder kan välja om 
de avser beakta huvudsakliga negativa konsekvenser som ett sätt att främja 
miljörelaterade eller sociala egenskaper. På produktnivå innebär detta att vissa av 
portföljförvaltarna kommer att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa 
konsekvenser avseende fonden de förvaltar men andra inte. Vi kommer således 
bland våra produkter ha dels fonder som beaktar huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, dels fonder som inte har det.  

Mot bakgrund av de olika strategier och fondtyper som står under AIFM:s förvaltning 
har vi bedömt det som lämpligt att ta höjd för båda tillvägagångssätten. 



Förvaltare som beaktar negativa konsekvenser i förvaltningen av fonden 

AIFM ska tillförsäkra att de förvaltare som beaktar huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för fonden har lämpliga policyer för identifiering 
och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser, liksom tillfredsställande 
infrastruktur för att löpande kunna rapportera på de valda hållbarhetsfaktorerna. 
Vidare säkerställer AIFM att informationsbroschyren innehåller korrekt och erforderlig 
information om hur huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
beaktas och att adekvat information publiceras på vår hemsida under informationen 
om den respektive fonden. AIFM genomför även kontinuerliga kontroller och 
uppföljning av att portföljförvaltarnas processer för hantering av hållbarhetsfaktorer. 
Slutligen bevakar AIFM att fondens periodiska rapporter innehåller erforderlig 
information avseende beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer. 

Förvaltare som inte beaktar negativa konsekvenser i förvaltningen av fonden 

Även då en förvaltare inte beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer ställs informationskrav på fonden. AIFM säkerställer att korrekt 
information enligt dessa krav lämnas i fondens informationsbroschyr.  

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Bolagets fonder 

Information om hållbarhetsrisker och de metoder som används vid investeringsbeslut 
för fonder som förvaltas av AIFM finns här:  https://aifmgroup.com/legal/fund-documents/ 
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