Meddelande om huvudsakliga negativa
konsekvenser
Natixis Investment Managers S.A.
Enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar
som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ska aktörer på
finansmarknaden säkerställa insyn i de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer
(enligt principen ”följ eller förklara” för företag med färre än 500 anställda).
Natixis Investment Managers S.A. (”NIM S.A.” eller ”företaget”) har en ansvarsfull investeringsstrategi som överensstämmer
med* ESG-policyn för Natixis Investment Managers-koncernen (”koncernen”). Företaget agerar som förvaltningsbolag för
kollektiva investeringsprogram vars förvaltning har delegerats till investeringsförvaltarna inom dotterbolagen i koncernen
(”dotterbolagen”). Till följd av detta förlitar sig företaget på dotterbolagens gällande investeringspolicyer då de har delegerats
ansvar för investeringsförvaltningen av de fondmedlen.
Inom koncernen tror vi på att tänka självständigt. Alla Natixis investeringsförvaltare fokuserar på de investeringsstilar och
instrument där de har beprövad expertis. Dotterbolagen är alla medvetna om vikten av ansvarsfulla investeringar. Samtidigt
varierar ambitionen att investera enligt ESG-kriterierna och dess ramverk samt beaktandet av negativa konsekvenser av
investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorerna mellan investeringsförvaltarna.
NIM S.A. stödjer ramverket för öppenhet och insyn, där hänsyn tas till de negativa konsekvenserna av investeringsbeslut
för hållbarhetsfaktorerna. Men med tanke på särdragen hos vår modell med flera dotterbolag, det delegerade
förvaltningsansvaret för fondtillgångar och storleken på våra produkter, kan NIM S.A. för närvarande inte övervaka alla de
obligatoriska indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser.
Efterlevnaden av systemet för huvudsakliga negativa konsekvenser är en utmaning för finanssektorn som helhet, främst
eftersom relevanta uppgifter är svårtillgängliga för den rapportering på enhetsnivå som krävs enligt SFDR. Av dessa skäl
väljer NIM S.A. lösningen att ”förklara”.
NIM S.A. avser stärka sitt beaktande av de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut och sin
organisation. Dotterbolagen arbetar med externa dataleverantörer så att de ska ges möjlighet att övervaka indikatorerna för
huvudsakliga negativa konsekvenser och ta fram den rapportering som krävs. Därför är den nuvarande situationen föremål
för regelbunden granskning och kan komma att ändras med tiden.
Slutligen vill företaget understryka sitt åtagande att integrera ESG-kriterier i beslutsprocessen för investeringar, vilket framgår
av alla de hållbara investeringsprodukter som våra kunder har tillgång till.
Om du vill veta mer om företagets ESG-relaterade policyer, såsom policyn för integrering av hållbarhetsrisker (Sustainability
Risk Integration Policy) eller policyn för röstning genom ombud (Proxy Voting Policy), se avsnittet Juridiska dokument på
företagets webbplats i din jurisdiktion.
* Miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning (Environmental, Social, Governance)
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