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HICL INFRASTRUCTURE PLC 

1. RESUMÉ 

Europa-Kommissionen vedtog en pakke af foranstaltninger om bæredygtig finansiering i maj 2018. 

En del af denne pakke er forordning (EU) 2019/2088 om oplysning om bæredygtig finansiering 

("SFDR"), som har til formål at standardisere oplysningskravene om, hvordan 

finansmarkedsdeltagere integrerer miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer i deres 

investeringsbeslutninger og risikoprocesser. I overensstemmelse med SFDR skal forvalteren af 

alternative investeringsfonde ("FAIF'en") for en fond som HICL Infrastructure PLC ("HICL" eller 

"selskabet") i overensstemmelse med artikel 10 i SFDR offentliggøre visse oplysninger på 

webstedet vedrørende dens fremme af visse E/S-egenskaber (defineret i afsnit 3 nedenfor). 

HICL's investeringstilbud er at levere bæredygtig indkomst- og kapitalvækst fra en diversificeret 

portefølje af investeringer i central infrastruktur. Selskabet tilbyder investorer stabile, langsigtede 

afkast fra centrale infrastrukturaktiver, som er afgørende for lokalsamfundene. HICL's vision er at 

berige livet gennem infrastruktur og at opnå E/S-karakteristika (defineret i afsnit 3 nedenfor). 

HICL's investeringsforvalter, InfraRed ("investeringsforvalteren" eller "InfraRed"), har en aktiv 

tilgang til langsigtet bæredygtighed, som er baseret på et fundament af robuste ESG-principper. 

Investeringsforvalteren anvender miljøkriterier til at vurdere, hvor effektivt porteføljeselskaberne 

forvalter det naturlige miljø, hjælper med overgangen til en lavemissionsøkonomi og overholder 

relevante love og bestemmelser. Gennem et sæt sociale standarder evaluerer 

investeringsforvalteren den aktivspecifikke tilgang til sundhed og sikkerhed, arbejdsstandarder og 

arbejdsvilkår samt de bidrag, der ydes til de vigtigste interessenter og de omkringliggende samfund.  

InfraReds rammer for investering og forvaltning af bæredygtighed (som er beskrevet i afsnit 4 

nedenfor) anvendes på hvert potentielt projektselskab for HICL for at sikre, at selskabets 

investeringer anvendes til at opnå E/S-egenskaberne. Denne ramme omfatter vedtagelse og 

anvendelse af InfraReds udelukkelsespolitik (beskrevet i afsnit 4 nedenfor og tilgængelig her).  

Desuden har HICL vedtaget en bæredygtighedspolitik i forbindelse med nye investeringer og den 

løbende forvaltning af HICL's portefølje. På denne måde sikrer InfraRed, at HICL:  

• investerer i aktiver, der har et socialt formål, og samarbejder proaktivt med sine 

interessenter for at forbedre bæredygtighedsresultaterne i hele porteføljen;  

• fremmer miljøinitiativer til gavn for nuværende og kommende generationer; 

• har en positiv samlet indvirkning på de lokalsamfund, hvor vores aktiver er 

placeret; og  

• ved at gøre alt det ovenstående tilgodeser interessentgruppernes interesser i 

HICL's investeringer, som typisk har en lang levetid. 

InfraRed vil forsøge at opnå selskabets E/S-karakteristika gennem sit engagement i at evaluere og 

vurdere visse ESG-relaterede egenskaber ved investeringer før og efter deres erhvervelse. 

InfraRed anvender visse bæredygtighedsindikatorer (defineret i afsnit 6 nedenfor) til at måle 

opfyldelsen af E/S-egenskaberne, som overvåges ved hjælp af den årlige ESG-undersøgelse 

(defineret i afsnit 7 nedenfor). InfraRed vil udvikle og indføre yderligere bæredygtighedsindikatorer 

for at måle opfyldelsen af E/S-karakteristikaene for selskabet i fremtiden, hvis det er relevant. Mens 

nogle data kan indsamles direkte og baseres på reelle værdier, kan det være nødvendigt at anslå 

andre datapunkter, f.eks. drivhusgasemissioner. Andelen af estimerede data afhænger af, hvilke 

data der er tilgængelige for et individuelt aktiv. Selv om skøn kan medføre en risiko for 

unøjagtighed, vil InfraRed sikre, at ingen af disse begrænsninger vil påvirke opfyldelsen af E/S-

egenskaberne negativt.  

https://www.ircp.com/sites/default/files/2022-05/infrared_exclusion_policy_2022.pdf
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InfraRed vil investere mindst 80 % af selskabets aktiver direkte i porteføljeselskaber med henblik 

på at opnå E/S-karakteristika. Som følge heraf vil højst 20 % af selskabets aktiver vedrøre 

investeringer i "#2 Other" (herunder derivatkontrakter med henblik på effektiv porteføljeforvaltning).  

InfraRed er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at oplyse, hvordan og i hvilket omfang de 

investeringer, der ligger til grund for selskabet, er i økonomiske aktiviteter, der kvalificerer sig som 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter (som defineret i artikel 3 i forordning (EU) 

2020/852 af 18. juni 2020 ("EU-taksonomien")). Dette skyldes, at HICL's investeringer er i social 

infrastruktur, som på nuværende tidspunkt ikke kan vurderes i forhold til EU-taksonomien. I 

overensstemmelse med Europa-Kommissionens meddelelse om beslutning af 13. maj 2022 

(K(2022) 3051) bekræfter InfraRed, at selskabets investeringer er 0 % Taxonomy-aligneret.  

Der er ikke udpeget et referencebenchmark med henblik på opfyldelse af E/S-karakteristika. 

 


