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HICL INFRASTRUCTURE PLC 

1. SAMMANFATTNING 

Europeiska kommissionen antog ett åtgärdspaket om hållbar finansiering i maj 2018. En del av 

detta paket är förordning (EU) 2019/2088 om offentliggörande av information om hållbar 

finansiering (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) som syftar till att standardisera 

kraven på offentliggörande av hur finansmarknadsaktörer integrerar miljömässiga, sociala och 

styrningsrelaterade faktorer i sina investeringsbeslut och riskprocesser. I enlighet med SFDR 

måste förvaltaren av alternativa investeringsfonder ("AIFM") för en fond som HICL Infrastructure 

PLC ("HICL" eller "bolaget") lämna vissa upplysningar på webbplatsen om sitt främjande av vissa 

E/S-egenskaper (definierade i avsnitt 3 nedan), i enlighet med artikel 10 i SFDR. 

HICL:s investeringsförslag är att leverera hållbara inkomster och kapitaltillväxt från en diversifierad 

portfölj av investeringar i grundläggande infrastruktur. Företaget erbjuder investerare stabil, 

långsiktig avkastning från kärninfrastrukturtillgångar som är viktiga för samhällen. HICL:s vision är 

att berika livet genom infrastruktur och att uppnå E/S-egenskaperna (definierade i avsnitt 3 nedan). 

HICL:s investeringsförvaltare InfraRed (investeringsförvaltaren eller InfraRed) har en aktiv 

strategi för långsiktig hållbarhet som bygger på robusta ESG-principer. Investeringsförvaltaren 

använder miljökriterier för att bedöma hur effektivt portföljbolagen förvaltar den naturliga miljön, 

hjälper till med övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och följer relevanta lagar och 

förordningar. Genom en uppsättning sociala standarder utvärderar investeringsförvaltaren den 

tillgångsspecifika strategin för hälsa och säkerhet, arbetsnormer och arbetsvillkor samt de bidrag 

som ges till viktiga intressenter och omgivande samhällen.  

InfraReds ramverk för investeringar och förvaltning av hållbarhet (se avsnitt 4 nedan) tillämpas på 

varje potentiellt projektbolag för HICL för att säkerställa att bolagets investeringar används för att 

uppnå E/S-egenskaperna. Detta ramverk omfattar antagandet och tillämpningen av InfraReds 

uteslutningspolicy (som beskrivs i avsnitt 4 nedan och finns tillgänglig här).  

Dessutom har HICL antagit en hållbarhetspolicy för nya investeringar och för den löpande 

förvaltningen av HICL:s portfölj. På detta sätt säkerställer InfraRed att HICL:  

• investerar i tillgångar som har ett socialt syfte och samarbetar aktivt med sina 

intressenter för att förbättra hållbarhetsresultaten i hela portföljen;  

• främjar miljöinitiativ till förmån för nuvarande och framtida generationer; 

• har en positiv övergripande inverkan på de samhällen där våra tillgångar är 

belägna, och  

• Genom att göra allt det ovanstående anpassar HICL:s investeringar, som 

vanligtvis har en lång livslängd, till intressentgruppernas intressen. 

InfraRed kommer att sträva efter att uppnå bolagets E/S-egenskaper genom sitt åtagande att 

utvärdera och bedöma vissa ESG-relaterade egenskaper hos investeringar före och efter deras 

förvärv. InfraRed använder vissa hållbarhetsindikatorer (definierade i avsnitt 6 nedan) för att mäta 

uppnåendet av E/S-egenskaperna, vilka övervakas genom den årliga ESG-undersökningen 

(definierad i avsnitt 7 nedan). InfraRed kommer att utveckla och införa ytterligare 

hållbarhetsindikatorer för att mäta uppnåendet av E/S-egenskaperna för företaget i framtiden, när 

så är lämpligt. Vissa uppgifter kan samlas in direkt och baseras på verkliga värden, medan andra 

uppgifter, t.ex. utsläpp av växthusgaser, kan behöva uppskattas. Andelen uppskattade uppgifter 

beror på tillgången till uppgifter för en enskild tillgång. Även om uppskattningar kan leda till en risk 

för felaktigheter kommer InfraRed att se till att ingen av dessa begränsningar kommer att påverka 

uppnåendet av E/S-egenskaperna negativt.  

https://www.ircp.com/sites/default/files/2022-05/infrared_exclusion_policy_2022.pdf
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InfraRed kommer att investera minst 80 % av bolagets tillgångar direkt i portföljbolag i syfte att 

uppnå E/S-egenskaperna. Som ett resultat av detta kommer högst 20 % av bolagets tillgångar att 

avse investeringar i "#2 Other" (inklusive derivatkontrakt för effektiv portföljförvaltning).  

InfraRed har för närvarande inte möjlighet att redovisa hur och i vilken utsträckning de investeringar 

som ligger till grund för bolaget är i ekonomisk verksamhet som kvalificerar sig som miljömässigt 

hållbar ekonomisk verksamhet (enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 av den 18 

juni 2020 ("EU-taxonomin")). Detta beror på att HICL:s investeringar är i social infrastruktur, som 

för närvarande inte kan bedömas mot EU:s taxonomi. I enlighet med Europeiska kommissionens 

meddelande om beslut av den 13 maj 2022 (C(2022) 3051) bekräftar InfraRed att bolagets 

investeringar är 0 % taxonomianpassade.  

Det har inte utsetts något referensriktmärke för att uppnå E/S-egenskaperna. 

 


