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EU:S FÖRORDNING OM 
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR (SFDR) ARTIKEL 10 
SAMMANFATTNINGAR 
 

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

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 20 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). När investeringsrådgivaren fastställer att ett företag uppfyller portföljens ESG-kriterier som beskrivs ovan genomför 

investeringsrådgivaren en kompletterande analys av enskilda företags bolagsstyrningsfaktorer och en rad miljöfaktorer och sociala 

faktorer som kan variera mellan tillgångsklasser, sektorer och strategier. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements 

egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig 

praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och 

efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen 

metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att 

upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom 

tillämpning av principen om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt 

kvalitativt genom portföljens investeringsmetod. 

Minst 80 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 
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Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 

emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 
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Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 20 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Dessa åtaganden övervakas med hjälp av interna system och tredjepartssystem.  Portföljens hållbarhetsindikatorer 

mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att 
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övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet 

med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av 

uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även 

investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är 

relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna 

som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

 Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 20 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-
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kriterierna”). När investeringsrådgivaren fastställer att ett företag uppfyller portföljens ESG-kriterier som beskrivs ovan genomför 

investeringsrådgivaren en kompletterande analys av enskilda företags bolagsstyrningsfaktorer och en rad miljöfaktorer och sociala 

faktorer som kan variera mellan tillgångsklasser, sektorer och strategier. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements 

egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig 

praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och 

efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen 

metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att 

upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom 

tillämpning av principen om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt 

kvalitativt genom portföljens investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 
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emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 

emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 
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om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 35 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 
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GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 35 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 20 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). När investeringsrådgivaren fastställer att ett företag uppfyller portföljens ESG-kriterier som beskrivs ovan genomför 

investeringsrådgivaren en kompletterande analys av enskilda företags bolagsstyrningsfaktorer och en rad miljöfaktorer och sociala 

faktorer som kan variera mellan tillgångsklasser, sektorer och strategier. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements 

egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig 

praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och 

efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen 

metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att 

upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom 

tillämpning av principen om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt 

kvalitativt genom portföljens investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 
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De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 35 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

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

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 80 % hållbara investeringar. Portföljen strävar efter att skapa positiv miljöpåverkan genom att investera i 

företag som tillhandahåller lösningar som driver miljömässig hållbarhet genom sin anpassning till viktiga teman som är förknippade 

med att lösa miljöproblem. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-
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faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma 

övergripande företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements 

egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig 

praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och 

efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen 

metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att 

upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom 

tillämpning av principen om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt 

kvalitativt genom portföljens investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

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

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 
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emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 

emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att 

göra några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och 

bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.   



 

RUBRIK 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 12 
 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 

emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

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

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 35 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 35 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval.  Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

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

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 
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använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. Utöver den ekonomiska 

due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker 

och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland 

de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del 

av investeringsprocessen 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

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

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 35 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess genom att investera i företag inom förnybar energi som 

bidrar till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att generera, producera, överföra och/eller distribuera förnybar energi 

(”ESG-kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande 

företagskvalitet och värdering samt potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade 

metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i 

synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. 

Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, 

granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista 

över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

inom de miljörelaterade och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen 

om att inte orsaka betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av att investera i företag inom förnybar energi 

som bidrar till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att generera, producera, överföra och/eller distribuera förnybar 

energi.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen. Utöver den ekonomiska due diligence som investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren 

konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som en del av investeringsprocessen, där det är relevant. Bedömning 

och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de 

investerande kundernas räkning är en viktig del av investeringsprocessen. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

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

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 
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tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 

kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 

emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

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

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 80 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 
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analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 80 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 
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förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 60 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 50 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 
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Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningar baserat på egna ESG-betyg som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst 

räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella 

påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset 

Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som 

kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 75 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningar baserat på egna ESG-betyg. 

Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller 

sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det 

för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. 

Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. 

ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av 

investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de 

företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig 

del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningar 

baserade på egna ESG-betyg, ii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 

investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 
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Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 75 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, 

ii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av mål på portföljnivå som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller 

sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst 

räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att 

identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet 

avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman 

Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, 

utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag 

som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de 

miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 75 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en 

kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det 

anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är 

representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår 

investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 
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GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av mål på portföljnivå som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller 

sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst 

räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att 

identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet 

avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman 

Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, 

utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag 

som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de 

miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 75 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en 

kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det 

anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är 

representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår 

investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Årsrapporten för 2022 innehåller därför en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaper som 

främjas av denna fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av mål på portföljnivå som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller 

sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst 

räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att 

identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet 

avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman 

Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, 

utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag 

som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de 

miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 75 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren 
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använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en 

kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det 

anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är 

representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår 

investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningar 

baserade på egna ESG-betyg, ii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 

investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 60 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, 

ii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 



 

RUBRIK 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 22 
 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan.  Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna. 

Minst 65 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 65 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 
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underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 65 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningar 

baserade på egna ESG-betyg, ii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 
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investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 80 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, 

ii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

 Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av mål på portföljnivå som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller 

sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst 

räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att 

identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet 

avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman 

Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, 

utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag 

som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de 

miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 70 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en 

kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det 

anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är 
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representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår 

investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 

investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 80 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 

investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 
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förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 55 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 

investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 35 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  
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Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  

Minst 50 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade 

på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren 

integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) 

avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras 

potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 
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olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 55 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) mål på portföljnivå. 

Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller 

sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det 

för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. 

Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. 

ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av 

investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de 

företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig 

del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningar baserat på egna ESG-betyg som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med 

traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst 

räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella 

påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. Portföljen använder Goldman Sachs Asset 

Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som 

kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Minst 80 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av egna ESG-betyg. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en 

kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det 

anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är 

representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår 

investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 
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GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar.  Traditionella fundamentala faktorer som investeringsrådgivaren kan beakta på icke-bindande basis 

inkluderar, men är inte begränsade till, hävstång, intäkter, företagsvärde, branschtrender och makroekonomiska faktorer. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet 

mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship 

Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.   

Minst 50 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys.  ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan.  Investeringsförvaltaren avser även att ha en dialog med 

företagsemittenter som investeringsförvaltaren anser har en underrepresentation av kvinnor i sin styrelse.  Portföljen använder 

Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer 

och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan 

anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team 

strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.   

Minst 70 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 
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som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys.  ESG-praxis bedöms 

som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8.  

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan. Investeringsförvaltaren avser även att ha en dialog med 

företagsemittenter som investeringsförvaltaren anser har en underrepresentation av kvinnor i sin styrelse.  Portföljen använder 

Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer 

och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan 

anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team 

strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.   

Minst 70 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys.  ESG-praxis bedöms 

som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. Denna fond antingen 

lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8.  Därför kommer 

årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas 

av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan. Investeringsförvaltaren avser även att ha en dialog med 

företagsemittenter som investeringsförvaltaren anser har en underrepresentation av kvinnor i sin styrelse.  Portföljen använder 
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Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer 

och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan 

anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team 

strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 70 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys.  ESG-praxis bedöms 

som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8.  

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan.  Investeringsförvaltaren avser även att ha en dialog med 

företagsemittenter som investeringsförvaltaren anser har en underrepresentation av kvinnor i sin styrelse.  Portföljen använder 

Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer 

och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan 

anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team 

strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av: i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys.  ESG-praxis bedöms 

som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  
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Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan.  Investeringsförvaltaren avser även att ha en dialog med 

företagsemittenter som investeringsförvaltaren anser har en underrepresentation av kvinnor i sin styrelse.  Portföljen använder 

Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer 

och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan 

anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team 

strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys.  ESG-praxis bedöms 

som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8.  

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg som anges nedan. Investeringsförvaltaren avser även att ha en dialog med 

företagsemittenter som investeringsförvaltaren anser har en underrepresentation av kvinnor i sin styrelse.  Tröskelvärdet för 

engagemang i detta tema är för närvarande satt till 10 % (dvs. styrelser där färre än 10 % av ledamöterna är kvinnor hamnar under 

tröskelvärdet), men kan ändras efter investeringsförvaltarens gottfinnande utan föregående meddelande till andelsägarna. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer.  

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som 

beskrivs ovan.   
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Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. . Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade 

och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren 

att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett 

heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och 

användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys.  ESG-praxis bedöms 

som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8.  

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningsurval, 

ii) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå som anges nedan.  Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin 

fundamentala analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och 

attraktivt prissatt för investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande 

värdepappers spreadar.  Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.  De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-

kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 50 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, som anges ovan. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset 

Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder 

som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningsurval, ii) uteslutningar baserade på egna 

ESG-betyg, iii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om 

produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, 

tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara 

underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att 

uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala 

analys.  ESG-praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken.  Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra 

investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8.  

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 
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GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har hållbar investering som sitt mål, 

att ha en minimiandel på 2 % hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt 

ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-

kriterierna”). Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med andra 

faktorer som en del av sin analysprocess för att försöka avgöra om ett visst värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt 

prissatt för investering. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och 

utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och sociala pelarna. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas genom tillämpning av principen om att inte orsaka 

betydande skada som beskrivs ovan för fastställande av hållbara investeringar samt kvalitativt genom portföljens 

investeringsmetod. 

Under normala omständigheter förväntas det i allmänhet att den tillgångsallokering som planeras för denna portfölj kan ha 70 % av 

nettotillgångarna som är anpassade (genom att en ram för sådana allokeringar används) till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som denna portfölj främjar, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av 

uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. Den due diligence som utförs av portföljen beror på typen av underliggande investeringar, särskilt 

om de är värdepapper som innehas direkt eller tillåtna fonder. För de senare är investeringsrådgivaren beroende av dessa fonders 

underliggande förvaltare för att utföra due diligence på de underliggande värdepapperen. Bedömning och främjande av effektiv 

förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande kunders 

räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess. 

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Portföljen främjar vissa miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera en del av 

tillgångarna i vissa tillåtna fonder som antingen innefattar intäktsbaserade uteslutningströsklar och/eller främjar vissa ESG-teman 

och/eller miljörelaterade och sociala egenskaper inklusive, men inte begränsat till, klimatrisk, styrning och personalfrågor. 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga negativa 

konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Under normala omständigheter förväntas det i allmänhet att den tillgångsallokering som planeras för denna portfölj kan ha 50 % av 

nettotillgångarna allokerade till tillåtna fonder som är anpassade (genom att en ram används inom sådana fonder) till de 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som denna portfölj främjar, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens 

hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och 
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tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i 

investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för ESG-kriterierna för 

denna portfölj består av att investera en del av tillgångarna i vissa tillåtna fonder som antingen innefattar intäktsbaserade 

uteslutningströsklar och/eller främjar vissa ESG-teman och/eller miljörelaterade och sociala egenskaper inklusive, men inte 

begränsat till, klimatrisk, styrning och personalfrågor. Investeringsrådgivaren är beroende av datakällorna, åtgärder som vidtas för 

att säkerställa datakvalitet och databehandling för dessa fonders underliggande förvaltare. Om det finns dataluckor som inte kan 

fyllas med information från egen analys och engagemang ingår dessa investeringar inte i den del av tillgångarna som förbinder sig 

att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna. Investeringsrådgivaren är även beroende av dessa fonders underliggande 

förvaltare för att utföra due diligence på de underliggande värdepapperen och engagera sig i portföljföretag.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Portföljen främjar vissa miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera en del av 

tillgångarna i vissa tillåtna fonder som antingen innefattar intäktsbaserade uteslutningströsklar och/eller främjar vissa ESG-teman 

och/eller miljörelaterade och sociala egenskaper inklusive, men inte begränsat till, klimatrisk, styrning och personalfrågor. 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga negativa 

konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Under normala omständigheter förväntas det i allmänhet att den tillgångsallokering som planeras för denna portfölj kan ha 30 % av 

nettotillgångarna allokerade till tillåtna fonder som är anpassade (genom att en ram används inom sådana fonder) till de 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som denna portfölj främjar, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens 

hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och 

tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i 

investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för ESG-kriterierna för 

denna portfölj består av att investera en del av tillgångarna i vissa tillåtna fonder som antingen innefattar intäktsbaserade 

uteslutningströsklar och/eller främjar vissa ESG-teman och/eller miljörelaterade och sociala egenskaper inklusive, men inte 

begränsat till, klimatrisk, styrning och personalfrågor. Investeringsrådgivaren är beroende av datakällorna, åtgärder som vidtas för 

att säkerställa datakvalitet och databehandling för dessa fonders underliggande förvaltare. Om det finns dataluckor som inte kan 

fyllas med information från egen analys och engagemang ingår dessa investeringar inte i den del av tillgångarna som förbinder sig 

att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna. Investeringsrådgivaren är även beroende av dessa fonders underliggande 

förvaltare för att utföra due diligence på de underliggande värdepapperen och engagera sig i portföljföretag.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 
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Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 
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Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 
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användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 
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som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 
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GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess, enligt beskrivningen ovan. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements 

egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig 

praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och 

efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen 

metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att 

upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt 

genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan. 

Minst 97 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. External Manager 

Selection Group har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera 

ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de underrådgivare och externa förvaltare som är representerade i de portföljerna som vi 

förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

 Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess, enligt beskrivningen ovan. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet 

mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship 

Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 97 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 
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drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. External Manager 

Selection Group har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera 

ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de underrådgivare och externa förvaltare som är representerade i de portföljerna som vi 

förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess, enligt beskrivningen ovan. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet 

mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship 

Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 97 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. External Manager 

Selection Group har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera 

ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de underrådgivare och externa förvaltare som är representerade i de portföljerna som vi 

förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess, enligt beskrivningen ovan. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet 

mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship 

Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar 
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huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 97 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. External Manager 

Selection Group har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera 

ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de underrådgivare och externa förvaltare som är representerade i de portföljerna som vi 

förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess, enligt beskrivningen ovan. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet 

mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship 

Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 97 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. External Manager 

Selection Group har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera 

ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de underrådgivare och externa förvaltare som är representerade i de portföljerna som vi 

förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 
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GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). 

Investeringsrådgivaren inför ESG-kriterierna på en bindande grund i sin investeringsprocess, enligt beskrivningen ovan. Portföljen 

använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot 

globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet 

mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship 

Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa 

dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar 

huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. De huvudsakliga 

negativa konsekvenserna beaktas kvalitativt genom tillämpning av de bindande ESG-kriterier som beskrivs ovan.  

Minst 97 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren 

använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även 

om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en 

ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren 

drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. External Manager 

Selection Group har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera 

ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Bedömning och 

främjande av effektiv förvaltning bland de underrådgivare och externa förvaltare som är representerade i de portföljerna som vi 

förvaltar för våra investerande kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess som består av uteslutningsurval som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Förutom att 

tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala 

faktorer som en del av sin fundamentala analysprocess för att försöka bedöma övergripande företagskvalitet och värdering samt 

potentiella risker. Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera 

företag som bryter mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda 

förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset 

Management Global Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och 

övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter 

mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade 

och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder 

egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla 

ESG-kriterierna för denna portfölj består av uteslutningsurval.  Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att 

komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.  Även om ESG-datas tillgänglighet och 
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kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar 

de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt.  Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera 

tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen.  Utöver den ekonomiska due diligence som 

investeringsrådgivaren utför bedömer även investeringsrådgivaren konsekvenserna av ESG-relaterade risker och möjligheter som 

en del av investeringsprocessen, där det är relevant.  Bedömning och främjande av effektiv förvaltning bland de företag och 

emittenter som är representerade i portföljerna som förvaltas för de investerande kundernas räkning är en viktig del av 

investeringsprocessen.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar.  

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin fundamentala investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) uteslutningar 

baserade på egna ESG-betyg, ii) mål på portföljnivå som anges nedan. Förutom att tillämpa de ESG-kriterier som anges ovan kan 

investeringsrådgivaren integrera ESG-faktorer med traditionella fundamentala faktorer som en del av sin fundamentala 

analysprocess för att försöka: i) avgöra om ett visst räntebärande värdepapper och/eller sektor är lämpligt och attraktivt prissatt för 

investering och ii) bedöma deras potentiella påverkan på kreditkvaliteten och ett visst räntebärande värdepappers spreadar. 

Portföljen använder Goldman Sachs Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter 

mot globala normer och emittenter som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, 

förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global 

Stewardship Team strävar efter att genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som 

flaggas av externa dataleverantörer för olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. 

Denna portfölj beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala 

pelarna.  

Minst 75 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) uteslutningar baserade på egna ESG-betyg, 

ii) mål på portföljnivå. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att komplettera intern analys om produkternas 

miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte 

investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör som paketerar de mest användbara underliggande 

uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika 

behoven och användningsfallen. ESG-utvärdering är en kärnkomponent i investeringsrådgivarens fundamentala analys. ESG-

praxis bedöms som en del av investeringsprocessen där det anses vara väsentligt för kreditrisken. Bedömning och främjande av 

effektiv förvaltning bland de företag och emittenter som är representerade i portföljerna som vi förvaltar för våra investerande 

kunders räkning är även en viktig del av vår investeringsprocess.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren strävar efter att införa och främja beaktanden av miljö, socialt ansvar och 

bolagsstyrning (”ESG”) genom att följa resultatet för Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index 

NTR (”indexet”) som inför ESG-beaktanden i sin indexsammansättningsprocess, enligt beskrivningen nedan. Indexet är konstruerat 
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för att uppfylla de bestämmelser som anges för EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet i kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/1818 av den 17 juli 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad 

gäller minimistandarder för EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.  

Indexleverantören bedömer om företagen följer god styrning genom tillämpning av uteslutningar enligt normbaserad analys inom 

den indexmetod som beskrivs ovan.  Denna delfond beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de 

miljörelaterade och/eller sociala pelarna 

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna delfond, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna.  Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av att följa resultatet för Solactive ISS ESG 

Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (”indexet”) som inför ESG-beaktanden i sin 

indexsammansättningsprocess. De data som används för att konstruera indexet hämtas externt av indexadministratören från 

Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Investeringsförvaltaren är beroende av indexadministratörens underliggande metoder 

och datakällor och har därför ingen kontroll över de datakällor som används för att uppfylla de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som fonden främjar som ett resultat av att indexet följs.  När indexadministratören anlitas utför investeringsförvaltaren 

due diligence av indexadministratören för att bedöma dess styrning, policyer och rutiner, kontroller och registrering vad gäller 

indexet.  I enlighet med den integrerade metoden för förvaltning och investering har vi en robust, global engagemangsinsats som 

förenar visionen hos vårt särskilda globala förvaltningsteam med våra investeringsteams expertis.  

Denna delfond följer indexet enligt beskrivningen ovan.   

Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar.  Investeringsförvaltaren strävar efter att införa och främja beaktanden av miljö, socialt ansvar och 

bolagsstyrning (”ESG”) genom att följa resultatet för FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate 

Bond Index (”indexet”) som inför ESG-beaktanden i sin indexsammansättningsprocess genom tillämpning av 

uteslutningsurvalskriterier, enligt beskrivningen nedan. Företagsobligationer som innehas av delfonden omfattas av urval vad gäller 

miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i det andra steget i metoden, enligt vad som anges i placeringsinriktningen i tillägget.  

Som en del av tillämpningen av ESG-urvalet på företagsobligationer bedömer indexleverantören företagens efterlevnad av kriterier 

för god styrning, inklusive men inte begränsat till sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och 

efterlevnad av skatteregler på investeringsobjektnivå.  Denna delfond beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.   

Minst 90 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna delfond, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna.  Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och utvärderas fortlöpande. Goldman 

Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka efterlevnad av portföljens bindande 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. 

De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av att följa resultatet för FTSE Goldman Sachs 

ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index (”indexet”) som inför ESG-beaktanden i sin 

indexsammansättningsprocess. De data som används för att konstruera indexet hämtas externt av indexadministratören från 

Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Investeringsförvaltaren är beroende av indexadministratörens underliggande metoder 

och datakällor och har därför ingen kontroll över de datakällor som används för att uppfylla de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som fonden främjar som ett resultat av att indexet följs.  När indexadministratören anlitas utför investeringsförvaltaren 

due diligence av indexadministratören för att bedöma dess styrning, policyer och rutiner, kontroller och registrering vad gäller 

indexet.  I enlighet med den integrerade metoden för förvaltning och investering har vi en robust, global engagemangsinsats som 

förenar visionen hos vårt särskilda globala förvaltningsteam med våra investeringsteams expertis.  

Denna delfond följer indexet enligt beskrivningen ovan.   
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Denna fond antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av fonden, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Portföljen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och förbinder sig inte att göra 

några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren genomför en metod för beaktande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 

(ESG) i sin kvantitativa investeringsprocess enligt vad som anges nedan (”ESG-kriterierna”). Detta består av: i) användning av 

klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker enligt nedan, ii) uteslutningsurval. Förutom att tillämpa ESG-kriterierna som 

anges ovan kan investeringsrådgivaren även bedöma investeringsobjekt mot vissa indikatorer för socialt ansvar, miljö och 

bolagsstyrning genom sitt bottom-up-aktieurval och sin portföljsammansättningsprocess. Portföljen använder Goldman Sachs 

Asset Managements egenutvecklade metod för att identifiera och utvärdera företag som bryter mot globala normer och emittenter 

som kan ha dålig praxis för styrning, i synnerhet avseende sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, 

personalersättning och efterlevnad av skatteregler. Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team strävar efter att 

genomföra en egen metod för att identifiera, granska, utvärdera och övervaka företag som flaggas av externa dataleverantörer för 

olika kriterier för att upprätta en egen lista över företag som bryter mot globala normer. Denna portfölj beaktar huvudsakliga 

negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna.  

Baserat på historiska data förväntas minst 90 % av investeringarna vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaper som främjas av denna portfölj, dvs. tillämpningen av ESG-kriterierna. Portföljens hållbarhetsindikatorer mäts och 

utvärderas fortlöpande. Goldman Sachs Asset Management använder egna företags- och tredjepartssystem för att övervaka 

efterlevnad av portföljens bindande miljörelaterade eller sociala egenskaper som finns i investeringsriktlinjerna i enlighet med 

GSAM:s policy med investeringsriktlinjer. De metoder som används för att uppfylla ESG-kriterierna för denna portfölj består av i) 

användning av klimatmått för att ta itu med klimatomställningsrisker, ii) uteslutningsurval. Investeringsrådgivaren använder externa 

datakällor för att komplettera intern analys om produkternas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Även om ESG-datas 

tillgänglighet och kvalitet fortsätter att förbättras, tror inte investeringsrådgivaren att det för närvarande finns en ESG-dataleverantör 

som paketerar de mest användbara underliggande uppgifterna på ett heltäckande sätt. Investeringsrådgivaren drar därför nytta av 

flera tredjepartsleverantörer för att uppfylla de olika behoven och användningsfallen. ESG införlivas i bottom-up-aktieurvalet och 

portföljsammansättningsprocesserna, förutsatt att ESG-faktorer tros kunna påverka investeringarnas resultat och riskprofil. I 

enlighet med investeringsrådgivarens integrerade metod för förvaltning och investering finns det en robust, global 

engagemangsinsats som förenar visionen hos ett särskilt globalt förvaltningsteam med investeringsteamens expertis.  

Inget referensvärde har valts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som portföljen främjar. 

Fondens senaste årsrapport innehåller en redogörelse för att de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna 

fond, enligt vad som anges i artikel 8 om upplysningar, har uppfyllts under rapporteringsperioden. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte en hållbar investering som sitt mål och åtar sig inte att 

göra några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att säkerställa att 

portföljen gör investeringar i underliggande fonder som är inriktade på att skapa mätbara positiva effekter för målen gällande 

klimatomställning och/eller inkluderande tillväxt. För att bedöma om potentiella portföljinvesteringar är förenliga med de teman som 

är angivna ovan kommer AIMS Group som del av investeringsrådgivaren att utvärdera potentiella portföljinvesteringar. Innan ett 

investeringsbeslut fattas genomför investeringsförvaltaren en noggrann granskning för att bedöma den potentiella förvaltarens 

styrning. Genom denna granskningsprocess samlar investeringsrådgivaren in information om förvaltarens praxis gällande sunda 

ledningsstrukturer, anställningsförhållanden, löner till personal och efterlevnad av skatteregler för att bedöma om bolaget följer 

praxis för god styrning. I portföljen beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (”PAI”) inom de 

miljörelaterade och/eller sociala pelarna. 

Minst 95 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Efter investeringstillfället kontrollerar investeringsrådgivaren att varje investering tillhörande portföljen är fortsatt 

förenlig med de miljörelaterade och/eller sociala teman som är relevanta för den, och investeringsrådgivaren kommer att göra sitt 

bästa för att ta fram lämpliga nyckeltal för varje relevant tema rörande investeringen. Beroende på projektets karaktär och löptid 

kan ett eller flera nyckeltal användas för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som 

främjas av denna finansiella produkt. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att mäta och kontrollera de 
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miljörelaterade eller sociala egenskaperna hos portföljens underliggande tillgångar.  Investeringsrådgivaren i portföljer med flera 

förvaltare är beroende av externa datakällor, inklusive men inte begränsat till data från underliggande förvaltare och från 

tredjepartsleverantörer, för att kunna säkerställa fullständigheten och riktigheten i uppgifterna. Alternative Manager Selection Group 

har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera ESG-risker, 

däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Investeringsrådgivaren 

samarbetar med de underliggande portföljernas externa förvaltare och är beroende av att förvaltarna av dessa fonder samarbetar 

med de underliggande portföljbolagen.  

Ett index har inte valts som referensvärde i syfte att fastställa huruvida den finansiella produkten är anpassad till de miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som den främjar. 

Denna portfölj antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av portföljen, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte en hållbar investering som sitt mål och åtar sig inte att 

göra några hållbara investeringar. Portföljen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att portföljinvesteringar görs i 

enlighet med ett tematiskt tillvägagångssätt. Detta innebär att alla portföljinvesteringar vid investeringstillfället enligt 

investeringsrådgivarens bedömning är förenliga med teman gällande klimatomställningen, som ren energi, hållbara transporter, 

ekosystemtjänster, livsmedel och jordbruk samt avfall och material, eller förenliga med teman gällande inkluderande tillväxt, som 

hälsa, utbildning och ekonomisk integration. Portföljens fokus kommer att vara att bygga upp en portfölj med cirka 20 till 25 

saminvesteringar i portföljbolag som görs tillsammans med portföljförvaltare, även om portföljen kan komma att göra investeringar i 

ett mindre eller större antal saminvesteringar. Innan ett investeringsbeslut fattas genomför investeringsförvaltaren en noggrann 

granskning för att bedöma den potentiella förvaltarens styrning. Genom denna granskningsprocess samlar investeringsförvaltaren 

in information om förvaltarens praxis gällande sunda ledningsstrukturer, anställningsförhållanden, löner till personal och efterlevnad 

av skatteregler för att bedöma om bolaget följer praxis för god styrning. I portföljen beaktas de huvudsakliga negativa 

konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (”PAI”) inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. 

Minst 95 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Efter investeringstillfället kontrollerar investeringsrådgivaren att varje investering tillhörande portföljen är fortsatt 

förenlig med de miljörelaterade och/eller sociala teman som är relevanta för den, och investeringsrådgivaren kommer att göra sitt 

bästa för att ta fram lämpliga nyckeltal för varje relevant tema rörande investeringen. Beroende på projektets karaktär och löptid 

kan ett eller flera nyckeltal användas för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som 

främjas av denna finansiella produkt. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att mäta och kontrollera de 

miljörelaterade eller sociala egenskaperna hos portföljens underliggande tillgångar.  Investeringsrådgivaren är beroende av externa 

datakällor, inklusive men inte begränsat till data från underliggande förvaltare och från tredjepartsleverantörer, för att kunna 

säkerställa fullständigheten och riktigheten i uppgifterna. Investeringsrådgivaren har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det 

möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera ESG-risker, däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, 

koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Investeringsrådgivaren kan interagera med de externa saminvesterande 

portföljförvaltarna för att interagera med de underliggande investeringsbolagen. 

Ett index har inte valts som referensvärde i syfte att fastställa huruvida den finansiella produkten är anpassad till de miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som den främjar. 

Denna portfölj antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av portföljen, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Denna portfölj främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte en hållbar investering som sitt mål och åtar sig inte att 

göra några hållbara investeringar. Investeringsrådgivaren främjar miljöegenskaper genom att göra portföljinvesteringar i skogsbruk 

och jordbruk, vilket befrämjar kolbindning genom investeringar i verksamheter som återbeskogning, förbättrad förvaltning av 

befintliga skogar och bevarande av naturskogar. När det är möjligt kan portföljen investera i investeringar som är fokuserade på 

andra naturbaserade lösningar. Innan ett investeringsbeslut fattas genomför investeringsförvaltaren en noggrann granskning för att 
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bedöma den potentiella förvaltarens styrning. Genom denna granskningsprocess samlar investeringsförvaltaren in information om 

förvaltarens praxis gällande sunda ledningsstrukturer, anställningsförhållanden, löner till personal och efterlevnad av skatteregler 

för att bedöma om bolaget följer praxis för god styrning. I portföljen beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för 

hållbarhetsfaktorer (”PAI”) inom de miljörelaterade och/eller sociala pelarna. 

Minst 95 % av investeringarna kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av 

denna portfölj. Investeringsförvaltaren kommer att samarbeta med ansedda icke-statliga organisationer för att få understöd för 

portföljens granskning och portöljförvaltning utifrån ESG-faktorer. Alla koldioxidprojekt måste tillämpa strikta riktlinjer för att 

säkerställa additionalitet (dvs. en nettominskning av utsläppen utöver den som ändå skulle ha uppstått utan en viss verksamhet 

eller ett visst projekt). Portföljen avser att göra detta genom att följa de viktigaste protokollen för utsläppskompensation och 

samarbeta med icke-statliga naturvårdsorganisationer för att utvärdera koldioxidprojekten. Beroende på projektets karaktär och 

löptid kan ett eller flera nyckeltal användas för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som främjas av denna finansiella produkt. Investeringsrådgivaren använder externa datakällor för att mäta och kontrollera de 

miljörelaterade eller sociala egenskaperna hos portföljens underliggande tillgångar. Investeringsrådgivaren i portföljer med flera 

förvaltare är beroende av externa datakällor, inklusive men inte begränsat till data från underliggande förvaltare och från 

tredjepartsleverantörer, för att kunna säkerställa fullständigheten och riktigheten i uppgifterna. External Manager Selection Group 

har utvecklat en uppsättning verktyg som gör det möjligt att analysera portföljer ur flera synvinklar för att identifiera ESG-risker, 

däribland affärsrisker, tidigare tvister och agerande, koldioxid och klimatrisker, där så är tillämpligt. Investeringsrådgivaren 

samarbetar med de underliggande portföljernas externa förvaltare och är beroende av att förvaltarna av dessa fonder samarbetar 

med de underliggande portföljbolagen.  

Ett index har inte valts som referensvärde i syfte att fastställa huruvida den finansiella produkten är anpassad till de miljörelaterade 

eller sociala egenskaper som den främjar. 

Denna portfölj antingen lanserades eller fick en uppdaterad investeringsstrategi under 2022 i enlighet med upplysningar i artikel 8. 

Därför kommer årsrapporten för 2022 att innehålla en redogörelse för i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av portföljen, och anges i artikel 8, har uppfyllts under rapportperioden. 

 

 


