Erklæring om primær negativ indvirkning
Natixis Investment Managers S.A.
Artikel 4 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR) kræver,
at deltagere på det finansielle marked sikrer gennemsigtighed med hensyn til overvejelse af primære negative indvirkninger
af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer (i henhold til princippet “følg eller forklar” for enheder med mindre
end 500 medarbejdere).
Den ansvarlige investeringstilgang hos Natixis Investment Managers S.A. (“NIM S.A.” eller “Firmaet”) er i overensstemmelse med
ESG*-politikken hos Natixis Investment Managers-gruppen (“Gruppen”). Firmaet fungerer som ledelsesselskab for kollektive
investeringsordninger, for hvilke de har uddelegeret ledelsen til Gruppens tilknyttede investeringsledere (“Tilknyttede selskaber”).
Som følge heraf er Firmaet afhængig af de ansvarlige investeringspolitikker hos de Tilknyttede selskaber med ansvar for
investeringsforvaltningen af de midler, der er uddelegeret.
Inden for Gruppen tror vi på styrken ved uafhængig tænkning. Hver investeringsforvalter hos Natixis fokuserer på de investeringsstile
og discipliner, hvor de har dokumenteret ekspertise. Mens de Tilknyttede selskaber er bevidste om vigtigheden af den ansvarlige
investering, varierer ESG’s ambition, ESG’s vurderingsramme og hensynet til negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på
bæredygtighedsfaktorer, derfor blandt investeringsforvalterne.
NIM S.A. støtter gennemsigtighedsstrukturen, hvor den negative indvirkning af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer
tages i betragtning. På grund af specifiteterne ved vores virksomhedsmodel med mange tilknyttede selskaber, den uddelegerede
forvaltningsordning med hensyn til fondsaktiver og omfanget af vores produkter, er NIM S.A. ikke i øjeblikket i stand til at overvåge alle
de obligatoriske primære indikatorer for negative indvirkninger.
Overholdelse af systemet for de primære negative indvirkninger udgør en udfordring for finansbranchen som helhed, primært fordi de
relevante data ikke nødvendigvis er let tilgængelige for rapportering på det enhedsniveau, der kræves af SFDR. Derfor vælger NIM S.A.
løsningen “Forklar”.
NIM S.A. har til hensigt at styrke overvejelsen af negative indvirkninger med hensyn til bæredygtighed i sine investeringsbeslutninger
og sin organisation. De Tilknyttede selskaber arbejder sammen med eksterne dataudbydere for at gøre det muligt for dem at overvåge
indikatorerne for de primære negative indvirkninger og udarbejde den nødvendige rapportering. Derfor vurderes den aktuelle indstilling
regelmæssigt og kan ændre sig med tiden.
Endelig understreger Firmaet sin forpligtelse til at integrere ESG-kriterier i den investeringsbeslutningsproces, der demonstreres af
udvalget af bæredygtige produkter, der stilles til rådighed for vores kunder.
Hvis du vil vide mere om Firmaets ESG-relaterede politikker, såsom integrationspolitikken for bæredygtighedsrisici eller politikken
for stemmeafgivelse ved fuldmagt, henvises der til afsnittet Juridiske dokumenter på vores til din jurisdiktion tilgængelige
virksomhedswebsted.
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