Hoveduttalelse om negativ innvirkning
Natixis Investment Managers S.A.
Artikkel 4 i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte redegjørelser i finanssektoren (SFDR) krever at
finansmarkedsdeltakerne sørger for åpenhet når det gjelder hensyn til negative innvirkninger av investeringsbeslutninger om
bærekraftige faktorer (i henhold til prinsippet «følg eller forklar» for enheter med mindre enn 500 ansatte).
Den ansvarlige investeringstilnærmingen til Natixis Investment Managers S.A. («NIM S.A.» eller «Selskapet») er i samsvar
med* ESG-policyen til Natixis Investment Managers Group («Konsernet»). Selskapet fungerer som forvaltningsselskap for
kollektive investeringsordninger som ledelsen delegerer til de tilknyttede investeringsforvalterne i Konsernet («tilknyttede
selskaper»). Som et resultat av dette er selskapet avhengig av de ansvarlige investeringspolicyene til de tilknyttede
selskapene som er ansvarlig for forvaltningen av fondene som delegeres.
Innenfor Konsernet tror vi på kraften av uavhengig tenkning. Hver investeringsforvalter hos Natixis fokuserer på de
investeringsstilene og disiplinene der de har vist ekspertise. Selv om de tilknyttede selskapene er bevisste på viktigheten av
den ansvarlige investeringen, varierer ESG-ambisjonen, ESG-vurderingsrammeverket og vurderingen av negative innvirkninger
av investeringsbeslutninger om bærekraftige faktorer blant investeringsforvalterne.
NIM S.A. støtter det åpne rammeverket der den negative innvirkningen av investeringsbeslutninger om bærekraftfaktorer tas
i betraktning. Likevel, gitt spesifisitetene til vår modell for flere tilknyttede selskaper, er den delegerte forvaltningsordningen
med hensyn til fondsmidler og omfanget av våre produkter, er NIM S.A. for øyeblikket ikke i stand til å overvåke alle de
obligatoriske indikatorene for negative innvirkninger.
Overholdelse av regimet for negative innvirkninger utgjør en utfordring for finansbransjen som en helhet, hovedsakelig fordi
de relevante dataene kanskje ikke er lett tilgjengelige for rapportering på enhetsnivå som kreves av SFDR-en. Derfor velger
NIM S.A. løsningen «Forklar».
NIM S.A. har til hensikt å styrke vurderingen av negative innvirkninger når det gjelder bærekraft i sine investeringsbeslutninger
og organisasjon. De Tilknyttede Selskapene samarbeider med eksterne dataleverandører for å gjøre det mulig for dem å
overvåke de viktigste indikatorene for negative innvirkninger og produsere den nødvendige rapporteringen. Følgelig er den
nåværende stillingen under regelmessig gjennomgang og kan endres over tid.
Til slutt påstår selskapet at de forplikter seg til å innpasse ESG-kriteriene i prosessen med å ta investeringsbeslutninger,
demonstrert av utvalget av bærekraftige produkter som er gjort tilgjengelig for kundene våre.
Hvis du ønsker å lære mer om selskapets ESG-relaterte policyer, som policyen for bærekraftig risikointegrering eller policyen
for stemmeavgivning ved fullmakt, kan du se delen Juridiske dokumenter på selskapets nettsted som er tilgjengelig for din
jurisdiksjon.

* Miljømessig, sosial og forvaltning

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Société anonyme - RCS Luxembourg B-115 843
Tel: +352 270 459 12
www.im.natixis.com

INT460NO-0421

