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Offentliggjøring i henhold til forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte 
opplysninger i finansforetak (SFDR) 

Pareto Asset Management AS (Forvaltningsselskapet) er et forvaltningsselskap for UCITS og 
alternative investeringsfond (AIF) hjemmehørende og distribuert i EU (Fondene). 

Denne informasjonen gis utelukkende for å oppfylle kravene i SFDR og skal ikke danne grunnlaget for 
noen kontrakt og skal ikke være bindende for, eller skape noen forpliktelser for, Forvaltningsselskapet 
eller dets tilknyttede selskaper. Det eneste grunnlaget for juridiske forpliktelser mellom 
Forvaltningsselskapet og investorene i Fondet relatert til det finansielle produktet er den juridiske 
fondsdokumentasjonen, inkludert avtalene om tegning. 

I henhold til artikkel 3 i SFDR må det publiseres informasjon om integrering av bærekraftsrisiko i 
investeringsbeslutningene som Forvaltningsselskapet har tatt på vegne av Fondene. En 
bærekraftsrisiko i fondssammenheng er en hendelse eller tilstand relatert til miljø, sosiale faktorer 
eller selskapsstyring (ESG) som, hvis dette inntreffer, kan forårsake en faktisk eller potensielt negativ 
påvirkning på verdien av investeringen. 

I henhold til artikkel 4 i SFDR må det publiseres informasjon om vurderingen av de hovedsakelige 
negative virkningene av Forvaltningsselskapets investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer. 
Bærekraftsfaktorer betyr saker knyttet til miljø, sosiale forhold og ansatte, respekt for 
menneskerettigheter og tiltak mot korrupsjon og bestikkelser. 

Forvaltningsselskapet integrerer hensynet til bærekraftrisiko i sine investeringsbeslutninger for 
Fondene og deres porteføljeforvaltning slik det er beskrevet i prospektet eller, hvis relevant, 
supplementet til prospektet, knyttet til hvert Fond (prospektet). Spesielt sørger Forvaltningsselskapet 
for at fondets investeringer velges i samsvar med dets policy for ansvarlige investeringer. To ganger i 
året utarbeider Forvaltningsselskapet en rapport om retningslinjene og utøvelsen av disse (tilgjengelig 
her: https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/ri_en.pdf). 

Forvaltningsselskapet har foreløpig valgt å ikke vurdere de viktigste negative virkningene av sine 
investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer på den måten som er forutsatt i artikkel 4 (1) (a) i 
SFDR, først og fremst fordi de regulatoriske tekniske standardene som supplerer SFDR ved å angi 
innholdet, metodikk og nødvendig informasjon om de viktigste negative konsekvensene for 
bærekraft, ennå bare har form av et utkast og implementeringen er forsinket. Forvaltningsselskapet 
vil revurdere dette spørsmålet etter at de regulatoriske tekniske standardene har trådt i kraft. 

Forvaltningsselskapet har vedtatt en godtgjørelsesordning for ansatte som gjennom sine profesjonelle 
aktiviteter har vesentlig innvirkning på fondets risikoprofil. Denne godtgjørelsesordningen søker å 
fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring og motvirke overdreven risikotaking. Dette gjelder også 
med hensyn til bærekraftsrisiko. Retningslinjer for godtgjørelsesordning er tilgjengelig her: 
https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/information/retningslinjer-for-
godtgjorelsesordning.pdf.  

Fremme av miljømessige eller sosiale egenskaper 

I henhold til artikkel 10 i SFDR må informasjon publiseres for de fondene som blant annet fremmer 
miljøhensyn og sosiale hensyn. Informasjonen nedenfor gjelder følgende fond som 
Forvaltningsselskapet er utnevnt til å forvalte: 

• Pareto Nordic Cross Credit, et underfond av Pareto SICAV 

https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/ri_en.pdf
https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/information/retningslinjer-for-godtgjorelsesordning.pdf
https://paretoam.com/globalassets/rapporter-og-dokumenter/information/retningslinjer-for-godtgjorelsesordning.pdf
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• Pareto Nordic Corporate Bond, et underfond av Pareto SICAV 
• Pareto Nordic Alpha, et underfond av Pareto SICAV 
• Pareto Nordic Equity, et underfond av Pareto SICAV 
• Pareto Nordic Omega, et underfond av Pareto plc 

(De lysegrønne fondene) 

De lysegrønne fondenes investeringspolicy inneholder ESG-vurderinger i tråd med FNs prinsipper for 
ansvarlige investeringer (PRI) og retningslinjene for Statens pensjonsfond – utland 

Forvaltningsselskapets integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene kan variere for å 
gjenspeile forskjellene i investeringsstrategien mellom lysegrønne fond og mellom lange (eide) og 
short-posisjoner. 

Forvaltningsselskapets skal bruke bindende eksklusjoner og skal ikke, på vegne av et lysegrønt fond, 
investere i selskaper som opererer i visse sektorer eller der de anser at det er en uakseptabel risiko 
for at selskapet bidrar til eller er ansvarlig for visse aktiviteter som ikke støtter miljøhensyn og sosiale 
hensyn, som nærmere beskrevet i det relevante prospektet. 

De lysegrønne fondene skal også søke å unngå å investere i selskaper som i betydelig grad skader noen 
av miljømålene fastsatt i forordning (EU) 2020/852 (taksonomi) om etablering av et rammeverk for å 
legge til rette for bærekraftige investeringer (taksonomiforordningen). Denne vurderingen gjøres 
gjennom kvalitativ investeringsresearch på selskapene det relevante lysegrønne fondet kan investere 
i. 

Forvaltningsselskapets investeringsstrategi for lysegrønne fond er bottom-up, der ESG-vurderinger 
kombineres med den finansielle og ikke-finansielle analysen av hvert selskap i porteføljen. 

Forvaltningsselskapet søker å investere i selskaper som har god kvalitet på drift og ledelse. Selskapene 
skal ha et tydelig fokus på etiske problemstillinger i sine holdninger og handlinger, samt ha et 
verdigrunnlag for virksomheten som samsvarer med retningslinjene. Selskapene skal utvise god 
selskapsstyring, følge nasjonal lovgivning så vel som internasjonale konvensjoner, og vise til en åpen 
og utfyllende informasjonspolitikk. Dette betyr at vi vektlegger sosiale forhold, miljø, bærekraft og god 
selskapsstyring når vi vurderer et selskap. Bærekraft og sunn selskapsstyring gir selskaper 
konkurransefordeler og bidrar til langsiktig verdiskaping. 

De lysegrønne fondene vil favorisere investeringer som bidrar til en levedyktig overgang til lavere 
karbonutslipp. 

I hvilken grad bærekraftsrisiko representerer potensiell eller faktiske materiell risiko for De lysegrønne 
fondene vurderes av Forvaltningsselskapet i dets investeringsbeslutninger og overvåkning av risiko. 
Sammen med annen materiell risiko blir bærekraftsrisiko vurdert av Forvaltningsselskapet i den 
hensikt å maksimere langsiktig risikojustert avkastning for de Lysegrønne Fondene. 

I fall det oppstår en bærekraftsrisiko, kan det medføre at Forvaltningsselskapet beslutter at en konkret 
investering ikke lenger er egnet og derfor skal selges, eller at investeringen ikke skal foretas. 

I samsvar med artikkel 11 i SFDR vil det bli offentliggjort i De lysegrønne fondenes periodiske rapporter 
i hvilken grad de ivaretar miljøhensyn eller sosiale hensyn.  
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Bærekraftige investeringsmål 

I henhold til artikkel 10 i SFDR må det publiseres informasjon for de Fondene som har et bærekraftig 
investeringsmål. Informasjonen nedenfor gjelder følgende fond som Forvaltningsselskapet er utnevnt 
til å forvalte: 

• Pareto ESG Global Corporate Fund, et underfond av Pareto SICAV (Det grønne fondet). 

I samsvar med artikkel 9 nr. 2 i SFDR har Det grønne fondet et bærekraftig investeringsmål, og ingen 
indeks er blitt utpekt som referanseindeks. 

Investeringsmålet for Det grønne fondet er å oppnå best mulig avkastning i forhold til risikoprofilen. 

Det grønne fondets investeringsstrategi er utformet for å skape langsiktig positiv avkastning i 
bærekraftige investeringer som kombinerer de klassiske kravene til risiko og økonomisk avkastning 
med kravene til en overgang til lavkarbonsamfunnet i tråd med Parisavtalen som ble undertegnet 22. 
april 2016 (Parisavtalen) og de bærekraftige utviklingsmålene (SDG) utformet av FN. 

Det grønne fondet forvaltes under hensyntagen til selskapets ansvar og prinsipper for bærekraftig 
utvikling i samsvar med PRI og retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. I tillegg må Det grønne 
fondet oppfylle kravene i Svanemerket. 

Det grønne fondet bør ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at vi bidrar til 
uetiske handlinger eller unnlatelser. Slike bidrag kan redusere bærekraft og den langsiktige 
verdiskapingen. 

Forvaltningsselskapet skal bruke bindende eksklusjoner og skal ikke, på vegne av et grønt fond, 
investere i selskaper som opererer i visse sektorer eller der de anser at det er en uakseptabel risiko 
for at selskapet bidrar til uetiske handlinger eller unnlatelser, eller er ansvarlig for visse aktiviteter som 
ikke støtter miljøhensyn og sosiale hensyn, som nærmere beskrevet i det grønne fondets prospekt. 
Slike bidrag kan redusere bærekraft og den langsiktige verdiskapingen. 

Det grønne fondet styres videre av ytterligere strenge krav som tar hensyn til miljøfaktorer, sosiale 
forhold og selskapsstyring ved å ekskludere ethvert selskap som er oppført på eksklusjonslisten til 
Statens pensjonsfond og utland, og dessuten ekskludere selskaper basert på Forvaltningsselskapets 
vurdering og Svanemerket. Følgelig utelukker Det grønne fondet aktiviteter som nærmere beskrevet 
i fondets prospekt. 

Det grønne fondet integrerer også ESG-kriterier for direkte investeringer, inkludert alle selskapenes 
rapportering, gjennom å ekskludere selskaper som oppnår lavest poengsum ("underperform"). En 
sterk ESG-rating vil gis til selskaper som viser et forpliktende engasjement i alle de tre faktorene og 
utviser høy gjennomsiktighet. Det grønne fondet verdsetter at selskaper rapporterer i henhold til 
offisielle standarder som “TCFD” (https://www.fsb-tcfd.org) eller “GRI” -standarder 
(www.globalreporting.org). 

I tillegg kan Det grønne fondet ekskludere selskaper basert på sin egen vurdering av miljøfaktorer, 
sosiale forhold og selskapsstyring. 

Det grønne fondet velger selskaper som tilpasser seg målene i Paris-avtalen. På dette stadiet er det 
valgte referansescenariet IEAs scenario Bærekraftig Utvikling, som er bygget på en 
avkarboniseringsbane i tråd med Parisavtalen. 

http://www.globalreporting.org/
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For å overvåke retningslinjer på dette området vurderer Det grønne fondet hvordan en 
forretningsaktivitet kan bidra til et uakseptabelt nivå av klimagassutslipp. Det grønne fondet ser på 
selskapets forpliktelse og engasjement for å redusere karbonutslipp, samtidig som det erkjennes at 
det fortsatt er betydelig global avhengighet av fossil energi. 

Som en del av Det grønne fondets strategi for å redusere karbonutslipp har det akkreditert en 
anerkjent tredjepart for å utføre uavhengige beregninger av Det grønne fondets karbonavtrykk. 

I samsvar med artikkel 11 i SFDR vil det i fondets periodiske rapporter gis informasjon om Det grønne 
fondets samlede bærekraftsrelaterte effekt. 

 


