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SAMMENDRAG AF ARTIKEL 10 I EU-FORORDNINGEN 
OM BÆREDYGTIGHEDSRELATEREDE OPLYSNINGER 
I SEKTOREN FOR FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 
(SFDR) 
 

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 20 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Så snart investeringsrådgiveren beslutter, at en virksomhed 

lever op til porteføljens ESG-kriterier, som beskrevet ovenfor, gennemfører investeringsrådgiveren en supplerende analyse af 

enkelte virksomheders faktorer i forhold til virksomhedsledelse og en række miljømæssige og sociale faktorer, som kan variere på 

tværs af aktivklasser, sektorer og strategier. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til 

identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med 

henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' 

globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og 

overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en 

proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af 

bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem 

anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de 

bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 80 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 
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ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 10 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 

med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 
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investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 20 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes 

grundlæggende analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. 

Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. 

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og 

sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade 

("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i 

betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 
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i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Disse forpligtelser vil blive overvåget ved hjælp af interne systemer og tredjepartssystemer.  

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af 

udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren foretager, vurderer 

investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af investeringsprocessen, hvor det er 

relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i 

porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 10 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 

med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 



 

TITEL 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 5 
 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

 Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 20 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Så snart investeringsrådgiveren beslutter, at en virksomhed 

lever op til porteføljens ESG-kriterier, som beskrevet ovenfor, gennemfører investeringsrådgiveren en supplerende analyse af 

enkelte virksomheders faktorer i forhold til virksomhedsledelse og en række miljømæssige og sociale faktorer, som kan variere på 

tværs af aktivklasser, sektorer og strategier. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til 

identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med 

henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' 

globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og 

overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en 

proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af 

bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem 

anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de 

bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 
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skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger.  Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  
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Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 10 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes 

grundlæggende analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. 

Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. 

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og 

sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade 

("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i 

betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 35 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 
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med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 35 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 

med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 
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Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 20 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Så snart investeringsrådgiveren beslutter, at en virksomhed 

lever op til porteføljens ESG-kriterier, som beskrevet ovenfor, gennemfører investeringsrådgiveren en supplerende analyse af 

enkelte virksomheders faktorer i forhold til virksomhedsledelse og en række miljømæssige og sociale faktorer, som kan variere på 

tværs af aktivklasser, sektorer og strategier. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til 

identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med 

henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' 

globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og 

overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en 

proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af 

bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem 

anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de 

bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 35 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 
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med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 80 %. Det forsøges gennem porteføljen at skabe en positiv 

miljømæssig indflydelse ved at investere i virksomheder, som leverer løsninger, der fremmer miljømæssig bæredygtighed i kraft af 

deres tilknytning til nøgletemaer i forbindelse med at løse miljømæssige problemer. Udover at anvende ESG-kriterierne, som 

forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af 

vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som 

potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af 

globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på 

tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om 

ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De 

tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 
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Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 
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investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger.  Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger.  Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 35 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 
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investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 

med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 35 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn 

til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn 

til bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret 

ovenfor, med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger.  Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 



 

TITEL 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 14 
 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 10 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 

med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til den finansielle due diligence, som 

investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del 

af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 35 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces ved at investere i 
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virksomheder inden for vedvarende energi, som bidrager til dekarboniseringen af økonomien ved at generere, producere, overføre 

og/eller distribuere vedvarende energi ("ESG-kriterierne"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes 

grundlæggende analyseproces i et forsøg på at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. 

Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere.  

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og 

sociale søjler. Der tages hensyn til bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade 

("DNSH"), som er skitseret ovenfor, med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i 

betragtning gennem porteføljens investeringstilgang. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består i at investere i virksomheder inden for vedvarende energi, som bidrager til dekarboniseringen 

af økonomien ved at generere, producere, overføre og/eller distribuere vedvarende energi.  Investeringsrådgiveren udnytter 

eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom 

tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt 

findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. I tillæg til 

den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-

relaterede risici og muligheder som en del af investeringsprocessen, hvor det er relevant. Vurdering og fremme af en effektiv 

forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en 

vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs Asset 

Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret 

i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 
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analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 

levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs Asset Managements proprietære tilgang til identificering og vurdering af globale normovertrædere og udstedere, 

som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 80 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 
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sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 80 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 60 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 
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Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 50 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 
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GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelser baseret på egne 

ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i 

forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet 

værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. 

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige 

og/eller sociale søjler.  

Mindst 75 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne 

datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom 

tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt 

findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau, som forklaret nedenfor. Udover 

at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  
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Mindst 75 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af mål på porteføljeniveau, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) 

vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere 

deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman 

Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være 

involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 75 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af mål på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i 

investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for 

væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er 

repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 
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Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af mål på porteføljeniveau, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) 

vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere 

deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman 

Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være 

involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 75 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af mål på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i 

investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for 

væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er 

repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som angivet i 

artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af mål på porteføljeniveau, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) 

vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere 

deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman 

Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være 

involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  
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Mindst 75 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af mål på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i 

investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for 

væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er 

repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau, som forklaret nedenfor. Udover 

at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 60 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 
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Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor.  Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. 

Mindst 65 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 
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egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 65 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 65 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  
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Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau, som forklaret nedenfor. Udover 

at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 80 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

 Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af mål på porteføljeniveau, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) 

vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere 

deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman 

Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være 

involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 
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skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang 

for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 70 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af mål på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i 

investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for 

væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er 

repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor. 

Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 80 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  
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Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor. 

Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 55 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor. 

Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 
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ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 35 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 50 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål 

på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller 

sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 
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af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) mål på porteføljeniveau, som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-

kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer 

som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir 

og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten 

samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at 

identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik 

på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 55 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) mål på porteføljeniveau. Investeringsrådgiveren udnytter 

eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom 

tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt 

findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelser baseret på egne 

ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle grundlæggende faktorer som en del af den grundlæggende 

analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i 
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forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet 

værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. 

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige 

og/eller sociale søjler.  

Mindst 80 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af egne ESG-vurderinger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i 

investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for 

væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er 

repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir.  Traditionelle, 

grundlæggende faktorer, som investeringsrådgiveren kan betragte som værende på et ikke-bindende grundlag, omfatter, men er 

ikke begrænset til, gearing, indtjening, virksomhedsværdi, branchetendenser og makroøkonomiske faktorer. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn 

til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.   

Mindst 50 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau.  

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 
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karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor.  

Investeringsforvalteren tilsigter ligeledes at engagere sig i porteføljens virksomhedsudstedere, som ifølge investeringsforvalteren 

har en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.  Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at 

identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik 

på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.   

Mindst 70 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger.  Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022.  Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 
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Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor. 

Investeringsforvalteren tilsigter ligeledes at engagere sig i porteføljens virksomhedsudstedere, som ifølge investeringsforvalteren 

har en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.  Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at 

identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik 

på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.   

Mindst 70 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger.  Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022.  

Årsrapporten for 2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden 

fremmer, som fremgår af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor. 

Investeringsforvalteren tilsigter ligeledes at engagere sig i porteføljens virksomhedsudstedere, som ifølge investeringsforvalteren 

har en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.  Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at 

identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik 

på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 70 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger.  Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter 
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investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022.  Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor.  

Investeringsforvalteren tilsigter ligeledes at engagere sig i porteføljens virksomhedsudstedere, som ifølge investeringsforvalteren 

har en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.  Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at 

identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik 

på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger.  Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor.  

Investeringsforvalteren tilsigter ligeledes at engagere sig i porteføljens virksomhedsudstedere, som ifølge investeringsforvalteren 
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har en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.  Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at 

identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik 

på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger.  Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022.  Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, som forklaret nedenfor. 

Investeringsforvalteren tilsigter ligeledes at engagere sig i porteføljens virksomhedsudstedere, som ifølge investeringsforvalteren 

har en underrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.  Grænsen for engagement i dette emne er på nuværende tidspunkt fastsat til 

10 % (dvs. bestyrelser med mindre end 10 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer falder under grænsen), men kan ændres efter 

investeringsforvalterens eget skøn uden forudgående meddelelse til aktionærerne. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere.  Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. . Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger.  Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 
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tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-

evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  ESG-praksis vurderes som en del af 

investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt 

virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig 

del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022.  Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau, 

som forklaret nedenfor.  Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-

faktorerne med traditionelle, grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at: (i) vurdere om et bestemt fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) 

vurdere deres potentielle indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir.  Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 50 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, 

som nævnt ovenfor. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset 

Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af (i) udelukkelsesscreeninger, (ii) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (iii) mål på porteføljeniveau. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser.  ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse.  

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen.  Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022.  Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Denne portefølje fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om den ikke har en bæredygtig investering som mål, 

har den en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 2 %. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger 

inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af 

udelukkelsesscreeninger, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan 

investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne i andre faktorer som en del af vedkommendes analyseproces, i et forsøg på at 

fastsætte, om et bestemt værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering. Porteføljen udnytter 

Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan 

være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af 

personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' 

egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på 

baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne på tværs af de miljømæssige og sociale søjler. Der tages hensyn til 

bæredygtighedsfaktorerne gennem anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH"), som er skitseret ovenfor, 

med henblik på at fastsætte de bæredygtige investeringer. De tages ligeledes kvalitativt i betragtning gennem porteføljens 

investeringstilgang. 

Under normale omstændigheder forventes det generelt set, at den planlagte aktivallokering for denne portefølje kan have 70 % af 

nettoaktiverne allokeret i investeringer, som er på linje med (gennem indførelsen af en ramme for sådanne allokeringer) de 

miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes af denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af 

udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. Den due diligence, der foretages af porteføljen, afhænger af de underliggende 

investeringers opbygning, særligt om de er direkte ejede værdipapirer eller godkendte fonde. I sidstnævnte tilfælde er 

investeringsrådgiveren afhængig af, at de underliggende forvaltere af disse fonde foretager due diligence af de underliggende 

værdipapirer. Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de 

porteføljer, vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen. 

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Porteføljen fremmer visse miljømæssige og sociale karakteristika ved at investere en 

andel af aktiverne i visse godkendte fonde, som enten: omfatter indtægtsbaserede udelukkelsesgrænser og/eller fremmer visse 

ESG-temaer og/eller miljømæssige og sociale karakteristika, herunder, men ikke begrænset til, klimarisiko, ledelse og 

medarbejderrelaterede anliggender. Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. 

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige 

og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af de bindende ESG-kriterier skitseret 

ovenfor.  

Under normale omstændigheder forventes det generelt set, at den planlagte aktivallokering for denne portefølje kan have 50 % af 

nettoaktiverne allokeret til godkendte fonde, som er på linje med (gennem indførelsen af en ramme for sådanne allokeringer) de 
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miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes af denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består i at investere en andel af 

aktiverne i visse godkendte fonde, som enten: omfatter indtægtsbaserede udelukkelsesgrænser og/eller fremmer visse ESG-

temaer og/eller miljømæssige og sociale karakteristika, herunder, men ikke begrænset til, klimarisiko, ledelse og 

medarbejderrelaterede anliggender. Investeringsrådgiveren er afhængig af datakilderne, foranstaltninger, der bruges for at sikre 

datakvalitet, og databehandling fra de underliggende forvaltere af disse fonde. Hvis der er manglende data, som ikke kan 

tilvejebringes med oplysninger fra egen research og engagement, inkluderes disse investeringer ikke i den del af aktiver, som er 

forpligtet til at fremme de miljømæssige eller sociale karakteristika. Investeringsrådgiveren er også afhængig af, at de 

underliggende forvaltere af disse fonde foretager due diligence af de underliggende værdipapirer og engagerer sig i 

virksomhederne i porteføljen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Porteføljen fremmer visse miljømæssige og sociale karakteristika ved at investere en 

andel af aktiverne i visse godkendte fonde, som enten: omfatter indtægtsbaserede udelukkelsesgrænser og/eller fremmer visse 

ESG-temaer og/eller miljømæssige og sociale karakteristika, herunder, men ikke begrænset til, klimarisiko, ledelse og 

medarbejderrelaterede anliggender. Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale 

normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, 

medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge 

at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret 

af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. 

Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige 

og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af de bindende ESG-kriterier skitseret 

ovenfor.  

Under normale omstændigheder forventes det generelt set, at den planlagte aktivallokering for denne portefølje kan have 30 % af 

nettoaktiverne allokeret til godkendte fonde, som er på linje med (gennem indførelsen af en ramme for sådanne allokeringer) de 

miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes af denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består i at investere en andel af 

aktiverne i visse godkendte fonde, som enten: omfatter indtægtsbaserede udelukkelsesgrænser og/eller fremmer visse ESG-

temaer og/eller miljømæssige og sociale karakteristika, herunder, men ikke begrænset til, klimarisiko, ledelse og 

medarbejderrelaterede anliggender. Investeringsrådgiveren er afhængig af datakilderne, foranstaltninger, der bruges for at sikre 

datakvalitet, og databehandling fra de underliggende forvaltere af disse fonde. Hvis der er manglende data, som ikke kan 

tilvejebringes med oplysninger fra egen research og engagement, inkluderes disse investeringer ikke i den del af aktiver, som er 

forpligtet til at fremme de miljømæssige eller sociale karakteristika. Investeringsrådgiveren er også afhængig af, at de 

underliggende forvaltere af disse fonde foretager due diligence af de underliggende værdipapirer og engagerer sig i 

virksomhederne i porteføljen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 
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GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 
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og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 
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GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 
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og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 
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GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces, som beskrevet ovenfor. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere 

og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af de bindende ESG-kriterier 

skitseret ovenfor. 

Mindst 97 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-



 

TITEL 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 43 
 

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. Den eksterne forvaltningsgruppe for 

udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at 

identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. 

Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt underrådgivere eller eksterne forvaltere, som er repræsenteret i de porteføljer, 

vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

 Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces, som beskrevet ovenfor. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere 

og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 97 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. Den eksterne forvaltningsgruppe for 

udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at 

identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. 

Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt underrådgivere eller eksterne forvaltere, som er repræsenteret i de porteføljer, 

vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  
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Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces, som beskrevet ovenfor. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere 

og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 97 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. Den eksterne forvaltningsgruppe for 

udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at 

identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. 

Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt underrådgivere eller eksterne forvaltere, som er repræsenteret i de porteføljer, 

vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces, som beskrevet ovenfor. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere 

og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 97 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 
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af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. Den eksterne forvaltningsgruppe for 

udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at 

identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. 

Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt underrådgivere eller eksterne forvaltere, som er repræsenteret i de porteføljer, 

vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces, som beskrevet ovenfor. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere 

og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 97 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. Den eksterne forvaltningsgruppe for 

udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at 

identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. 

Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt underrådgivere eller eksterne forvaltere, som er repræsenteret i de porteføljer, 

vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 
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forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Investeringsrådgiven implementerer ESG-kriterierne på et bindende grundlag i sin 

investeringsproces, som beskrevet ovenfor. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen tilgang til aktivforvaltning for at identificere 

og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig ledelsespraksis, især med henblik på sunde 

ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig efterlevelse. Goldman Sachs' globale 

aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at identificere, gennemgå, vurdere og overvåge 

virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste 

over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne 

(PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. Bæredygtighedsfaktorerne overvejes kvalitativt gennem anvendelsen af 

de bindende ESG-kriterier skitseret ovenfor.  

Mindst 97 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som 

supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten 

af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, 

som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række 

tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. Den eksterne forvaltningsgruppe for 

udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at 

identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. 

Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt underrådgivere eller eksterne forvaltere, som er repræsenteret i de porteføljer, 

vi forvalter på vegne af vores investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, der består af udelukkelsesscreeninger, som 

forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere 

ESG-faktorerne i traditionelle grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på 

at vurdere den generelle forretningskvalitet og -værdi, såvel som potentielle risici. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management 

anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale 

karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om 

investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne 

portefølje, består af udelukkelsesscreeninger.  Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern 

analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne.  Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat 

bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan 
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levere de mest brugbare underliggende data.  Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at 

imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser.  I tillæg til den finansielle due diligence, som investeringsrådgiveren 

foretager, vurderer investeringsrådgiveren også effekten af ESG-relaterede risici og muligheder som en del af 

investeringsprocessen, hvor det er relevant.  Vurdering og fremme af en effektiv forvaltning blandt de virksomheder og udstedere, 

som er repræsenteret i porteføljerne, på vegne af de investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer.  

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin grundlæggende investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau, som forklaret nedenfor. Udover 

at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren integrere ESG-faktorerne med traditionelle, 

grundlæggende faktorer som en del af vedkommendes grundlæggende analyseproces i et forsøg på at: (i) vurdere om et bestemt 

fastforrentet værdipapir og/eller sektor er passende og prissat attraktivt i forhold til investering og (ii) vurdere deres potentielle 

indvirkning på kreditkvaliteten samt spredning af et bestemt fastforrentet værdipapir. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Mindst 75 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres 

løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens 

bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman 

Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-

kriterierne for denne portefølje, består af (i) udelukkelser baseret på egne ESG-vurderinger, (ii) mål på porteføljeniveau. 

Investeringsrådgiveren udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale 

karakteristika for produkterne. Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener 

investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest 

brugbare underliggende data. Derfor udnytter investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de 

forskelligartede behov og anvendelser. ESG-evalueringer er et kerneelement i investeringsrådgiverens grundlæggende analyse. 

ESG-praksis vurderes som en del af investeringsprocessen, hvis den anses for væsentlig for kreditrisikoen. Vurdering og fremme 

af en effektiv forvaltning blandt virksomheder og udstedere, som er repræsenteret i de porteføljer, vi forvalter på vegne af vores 

investerende klienter, er en vigtig del af investeringsprocessen.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren søger at implementere og fremme miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige ("ESG") overvejelser ved at følge resultaterne af Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned 
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Benchmark USD Index NTR ("indekset"), som implementerer ESG-betragtninger i processen for opbygning af indekset, som 

beskrevet nedenfor. Indekset er opbygget til at overholde bestemmelserne for Paristilpassede EU-benchmarks (EU PAB) i 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1818 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsstandarder for EU-benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-

benchmarks.  Indeksudbyderen vurderer virksomheders efterlevelse af god ledelsespraksis gennem anvendelsen af normbaserede 

udelukkelser inden for indeksmetoden, som er beskrevet ovenfor.  Der tages i delfonden hensyn til væsentlige negative 

påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. 

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne delfond, 

dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne.  Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. 

Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende 

miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' 

politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne 

for denne portefølje, består i at følge resultaterne af Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index 

NTR ("indekset"), som implementerer ESG-betragtninger i processen for opbygning af indekset. De data, der anvendes til at 

opbygge indekset, skaffes eksternt af indeksadministratoren fra Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  

Investeringsforvalteren er afhængig af indeksadministratorens underliggende metoder og datakilder og har derfor ingen kontrol 

over de datakilder, som anvendes til at opfylde de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, som 

resultat af at indekset følges.  Ved involvering af indeksadministratoren foretager investeringsforvalteren due diligence af 

indeksadministratoren for at vurdere dennes ledelse, politikker og procedurer, kontroller og registreringer, hvor dette er relevant i 

forhold til indekset.  I overensstemmelse med den integrerede tilgang til forvaltning og investering har vi et robust, globalt 

engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Denne delfond følger indekset, som beskrevet ovenfor.   

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer.  Investeringsforvalteren søger at implementere og fremme miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige ("ESG") overvejelser ved at følge resultaterne af FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade 

Corporate Bond Index ("indekset"), som implementerer ESG-betragtninger i processen for opbygning af indekset gennem 

anvendelse af udelukkelsesscreeningkriterier, som beskrevet nedenfor. Virksomhedsobligationer, som ejes af delfonden, 

underlægges ESG-screeninger i andet trin i metoden, som beskrevet under Investeringspolitik i tillægget.  Som et led i anvendelsen 

af ESG-screeningerne på virksomhedsobligationer vurderer indeksudbyderen virksomheders overholdelse af kriterier for god 

ledelsespraksis, herunder, men ikke begrænset til, sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og 

skattemæssig efterlevelse i forhold til investeringsmodtagende virksomheder.  Der tages i delfonden hensyn til væsentlige negative 

påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.   

Mindst 90 % af investeringerne vil være på linje med miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne delfond, 

dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne.  Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. 

Goldman Sachs Asset Management anvender egne og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende 

miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' 

politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne 

for denne portefølje, består i at følge resultaterne af FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate 

Bond Index ("indekset"), som implementerer ESG-betragtninger i processen for opbygning af indekset. De data, der anvendes til at 

opbygge indekset, skaffes eksternt af indeksadministratoren fra Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  

Investeringsforvalteren er afhængig af indeksadministratorens underliggende metoder og datakilder og har derfor ingen kontrol 

over de datakilder, som anvendes til at opfylde de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som porteføljen fremmer, som 

resultat af at indekset følges.  Ved involvering af indeksadministratoren foretager investeringsforvalteren due diligence af 

indeksadministratoren for at vurdere dennes ledelse, politikker og procedurer, kontroller og registreringer, hvor dette er relevant i 
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forhold til indekset.  I overensstemmelse med den integrerede tilgang til forvaltning og investering har vi et robust, globalt 

engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Denne delfond følger indekset, som beskrevet ovenfor.   

Denne fond blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. Årsrapporten for 

2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som fremgår 

af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren implementerer en tilgang til betragtninger inden for miljø, 

sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sin kvantitative investeringsproces, som forklaret nedenfor ("ESG-kriterier"). 

Tilgangen består af: (i) anvendelsen af klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, som forklaret 

nedenfor, (ii) udelukkelsesscreeninger. Udover at anvende ESG-kriterierne, som forklaret ovenfor, kan investeringsrådgiveren også 

vurdere investeringsmodtagende virksomheder i forhold til visse sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige indikatorer gennem 

vedkommendes proces for bottom-up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning. Porteføljen udnytter Goldman Sachs' egen 

tilgang til aktivforvaltning for at identificere og evaluere globale normovertrædere og udstedere, som kan være involveret i dårlig 

ledelsespraksis, især med henblik på sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, betaling af personalet og skattemæssig 

efterlevelse. Goldman Sachs' globale aktivforvaltningsteam vil søge at implementere Goldman Sachs' egen tilgang for at 

identificere, gennemgå, vurdere og overvåge virksomheder, som er markeret af eksterne dataleverandører på baggrund af en 

række kriterier, for at udarbejde en proprietær liste over globale normovertrædere. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige 

negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne (PAI) på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler.  

Baseret på historiske data forventes det, at mindst 90 % af investeringerne i gennemsnit vil være på linje med de miljømæssige 

og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne portefølje, dvs. gennem anvendelsen af ESG-kriterierne. 

Bæredygtighedsindikatorerne i denne portefølje måles og evalueres løbende. Goldman Sachs Asset Management anvender egne 

og tredjepartssystemer til at overvåge efterlevelse af porteføljens bindende miljømæssige eller sociale karakteristika, som er anført 

i investeringsretningslinjerne, i overensstemmelse med Goldman Sachs' politik om investeringsretningslinjer (GSAM Investment 

Guidelines Policy). De metoder, der anvendes for at opfylde ESG-kriterierne for denne portefølje, består af (i) anvendelsen af 

klimaparametre til at adressere risici i forbindelse med klimaomstillingen, (ii) udelukkelsesscreeninger. Investeringsrådgiveren 

udnytter eksterne datakilder som supplement til intern analyse af miljømæssige og/eller sociale karakteristika for produkterne. 

Selvom tilgængeligheden og kvaliteten af ESG-data fortsat bliver bedre, mener investeringsrådgiveren ikke, at der på nuværende 

tidspunkt findes én ESG-dataleverandør, som samlet kan levere de mest brugbare underliggende data. Derfor udnytter 

investeringsrådgiveren en række tredjepartsleverandører for at imødekomme de forskelligartede behov og anvendelser. ESG 

inkorporeres i processerne med bottom up-aktieudvælgelse og porteføljesammensætning ud fra den opfattelse, at ESG-faktorer 

kan påvirke resultat- og risikoprofilen for investeringerne. I overensstemmelse med investeringsrådgiverens integrerede tilgang til 

forvaltning og investering stræbes der efter et robust, globalt engagement, der forener visionen fra et dedikeret globalt 

forvaltningsteam med den ekspertise, der findes i investeringsteams.  

Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som porteføljen 

fremmer. 

Fondens seneste årsrapport omfatter en erklæring om, at de miljømæssige eller sociale karakteristika, fonden fremmer, som 

angivet i artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at sikre, 

at porteføljen foretager investeringer i underliggende fonde, som har fokus på at skabe målbar positiv indvirkning på målene for 

klimaomstilling og/eller inklusiv vækst. Vurdering af en potentiel porteføljeinvesterings kompatibilitet med temaerne beskrevet 

nedenfor kræver, at AIMS Group som del af investeringsrådgiveren gennemfører en evaluering af den potentielle 

porteføljeinvestering. Investeringsforvalteren udfører due diligence for at vurdere den potentielle forvalters forvaltning, før der 

træffes en investeringsbeslutning. Gennem denne due diligence-proces indsamler investeringsrådgiveren oplysninger om 

forvalterens praksis i forhold til sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, aflønning af personale og overholdelse af 
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skatteregler for at vurdere, om virksomheden følger god ledelsespraksis. Der tages i porteføljen hensyn til væsentlige negative 

påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne ("PAI") på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. 

Mindst 95 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Efter investeringstidspunktet vil investeringsrådgiveren overvåge hver porteføljeinvesterings fortsatte kompatibilitet med 

de miljømæssige og/eller sociale temaer, der er relevante for den, og vil gøre sit bedste for at finde de relevante KPI'er for hvert 

relevant tema i forhold til investeringen. Afhængigt af projektets art og modenhed, kan en eller flere KPI'er bruges til at måle 

opnåelsen af hver af de miljømæssige eller sociale karakteristika, som dette finansielle produkt fremmer. Investeringsrådgiveren 

bruger eksterne datakilder til at måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika for porteføljens underliggende 

aktiver.  Investeringsrådgiveren af porteføljer med flere forvaltere er afhængig af eksterne datakilder, herunder, men ikke 

begrænset til, data fra underliggende forvaltere og tredjepartsdataudbydere med henblik på metoder, fuldstændighed og 

nøjagtighed af dataene. Den alternative forvaltningsgruppe for udvælgelse har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at 

analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at identificere ESG-risici, herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og 

adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. Investeringsrådgiveren samarbejder med de eksterne forvaltere af de 

underliggende porteføljer og er afhængig af, at de underliggende forvaltere af disse fonde engagerer sig i deres underliggende 

porteføljevirksomheder.  

Indekset er ikke udpeget som referencebenchmark for at fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med de 

miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det fremmer. 

Denne portefølje blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. 

Årsrapporten for 2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, porteføljen 

fremmer, som fremgår af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Porteføljen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at foretage 

porteføljeinvesteringer i henhold til en tematisk tilgang, hvor alle porteføljeinvesteringer efter investeringsrådgiverens skøn på 

investeringstidspunktet vil være forenelige med klimaomstillingstemaer, herunder ren energi, bæredygtig transport, 

økosystemtjenester, fødevarer og landbrug samt affald og materialer, eller med inklusiv vækst-temaer, herunder sundhed, 

uddannelse og finansiel inklusion. Porteføljens fokus vil være at opbygge en portefølje på ca. 20 til 25 saminvesteringer i 

porteføljevirksomheder, der foretages sideløbende med porteføljeforvaltere, selvom porteføljen kan foretage investeringer i et 

mindre eller større antal saminvesteringer. Investeringsforvalteren udfører due diligence for at vurdere den potentielle forvalters 

forvaltning, før der træffes en investeringsbeslutning. Gennem denne due diligence-proces indsamler investeringsforvalteren 

oplysninger om forvalterens praksis i forhold til sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, aflønning af personale og 

overholdelse af skatteregler for at vurdere, om virksomheden følger god ledelsespraksis. Der tages i porteføljen hensyn til 

væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne ("PAI") på tværs af de miljømæssige og/eller sociale søjler. 

Mindst 95 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Efter investeringstidspunktet vil investeringsrådgiveren overvåge hver porteføljeinvesterings fortsatte kompatibilitet med 

de miljømæssige og/eller sociale temaer, der er relevante for den, og vil gøre sit bedste for at finde de relevante KPI'er for hvert 

relevant tema i forhold til investeringen. Afhængigt af projektets art og modenhed, kan en eller flere KPI'er bruges til at måle 

opnåelsen af hver af de miljømæssige eller sociale karakteristika, som dette finansielle produkt fremmer. Investeringsrådgiveren 

bruger eksterne datakilder til at måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika for porteføljens underliggende 

aktiver.  Investeringsrådgiveren er afhængig af eksterne datakilder, herunder, men ikke begrænset til, data fra underliggende 

forvaltere og tredjepartsdataudbydere med henblik på metoder, fuldstændighed og nøjagtighed af dataene. Investeringsrådgiveren 

har udviklet en række værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at identificere ESG-risici, 

herunder forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. Investeringsrådgiveren kan 

samarbejde med de eksterne porteføljeforvaltere, som investerer sideløbende med de underliggende investeringsmodtagende 

virksomheder. 

Indekset er ikke udpeget som referencebenchmark for at fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med de 

miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det fremmer. 

Denne portefølje blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. 

Årsrapporten for 2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, porteføljen 

fremmer, som fremgår af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 
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Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål og forpligter sig 

ikke til at foretage bæredygtige investeringer. Investeringsrådgiveren fremmer miljømæssige karakteristika ved at foretage 

porteføljeinvesteringer i skovbrug og landbrug, der søger at påvirke kulstofbinding, ved at investere i aktiviteter som f.eks. 

genplantningsprojekter, forbedret forvaltning af eksisterende skove og bevaring af naturskove. På et opportunistisk grundlag kan 

porteføljen også foretage investeringer fokuseret på andre naturbaserede løsningers. Investeringsforvalteren udfører due diligence 

for at vurdere den potentielle forvalters forvaltning, før der træffes en investeringsbeslutning. Gennem denne due diligence-proces 

indsamler investeringsforvalteren oplysninger om forvalterens praksis i forhold til sunde ledelsesstrukturer, medarbejderrelationer, 

aflønning af personale og overholdelse af skatteregler for at vurdere, om virksomheden følger god ledelsespraksis. Der tages i 

porteføljen hensyn til væsentlige negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorerne ("PAI") på tværs af de miljømæssige og/eller 

sociale søjler. 

Mindst 95 % af investeringerne vil være på linje med de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes i denne 

portefølje. Investeringsforvalteren samarbejder med velrenommerede ikke-statslige organisationer for at understøtte porteføljens 

ESG-due diligence og porteføljeforvaltning. Alle kulprojekter skal anvende strenge standarder for at sikre additionalitet (dvs. en 

nettonedbringelse af emissionerne ud over, hvad der under alle omstændigheder ville være opstået ved fravær af en given aktivitet 

eller et givet projekt). Porteføljen har til hensigt at gøre dette ved at følge de førende protokoller for CO2-kompensation og 

samarbejde med NGO'er for bevarelse med henblik på at evaluere kulstofprojekter. Afhængigt af projektets art og modenhed, kan 

en eller flere KPI'er bruges til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige eller sociale karakteristika, som dette finansielle 

produkt fremmer. Investeringsrådgiveren bruger eksterne datakilder til at måle og overvåge de miljømæssige eller sociale 

karakteristika for porteføljens underliggende aktiver. Investeringsrådgiveren af porteføljer med flere forvaltere er afhængig af 

eksterne datakilder, herunder, men ikke begrænset til, data fra underliggende forvaltere og tredjepartsdataudbydere med henblik 

på metoder, fuldstændighed og nøjagtighed af dataene. Den eksterne forvaltningsgruppe for udvælgelse har udviklet en række 

værktøjer, som gør det muligt at analysere porteføljer med forskellige ting for øje for at identificere ESG-risici, herunder 

forretningsrisici, historiske kontroverser og adfærd, CO2- og klimarisici, hvor det er relevant. Investeringsrådgiveren samarbejder 

med de eksterne forvaltere af de underliggende porteføljer og er afhængig af, at de underliggende forvaltere af disse fonde 

engagerer sig i deres underliggende porteføljevirksomheder.  

Indekset er ikke udpeget som referencebenchmark for at fastslå, om dette finansielle produkt er i overensstemmelse med de 

miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som det fremmer. 

Denne portefølje blev enten stiftet eller opdaterede sin investeringsstrategi i henhold til oplysningerne i artikel 8 i 2022. 

Årsrapporten for 2022 vil derfor omfatte en erklæring om, i hvilken grad de miljømæssige eller sociale karakteristika, porteføljen 

fremmer, som fremgår af artikel 8, er blevet opfyldt i rapporteringsperioden. 

 

 


