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Viktig Information: 

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta
jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämställas med,
samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning.
Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som
lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras
minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar. 

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om
fonden”.

Goldman Sachs Global Small Cap
CORE Equity Portfolio

Senast uppdaterad:
2023-02-27

Beskrivning av fonden
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio is a comprehensive and risk-managed approach to equity investing.
The portfolio seeks to invest in global small cap markets, aiming to add value purely from stock selection and is managed
against the benchmark, S&P Developed Small Cap Index.

Fondens rapportering enligt SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.
SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar
och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den
enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

Fonden har hållbara investeringar som mål – Artikel 9

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – Artikel 8

Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till hållbarhetsrisker – Artikel 6

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper
The fund implements an approach to Environmental, Social and Governance (ESG) considerations into its
quantitative investment process (the "ESG Criteria"). This consists of: (i) the use of climate metrics to address
climate transition risk (ii) exclusionary screens.

https://www.swesif.org/
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sfdr
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#article9
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#article8
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sustainabilityRisks
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#article6
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Minsta andel hållbara investeringar
Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden: 0 %

Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):

0 %

Fondbolagets kommentar
The Portfolio does not currently commit to invest in any “sustainab le investments” within the meaning of the EU
Taxonomy and therefore its alignment with the Taxonomy is 0%.

Metod: Fonden väljer in
Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som hållbara.

1.Long-term penalization of companies with higher emissions through our Climate Transition Framework 2.Short to
medium-term alpha drivers in our Alpha Model 3.ESG Exclusions 4.Engagement with the Global Stewardship Team
to identify and exclude companies in violation of Global Norms

Metod: Fonden väljer bort
Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot
internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av
bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

Kol

Fondbolagets kommentar
We exclude companies that derive >=10% revenues from extraction of thermal coal.

Sociala exkluderingar

Kontroversiella vapen

Tobak

Fondbolagets kommentar
Controversial Weapons: We exclude companies that have any ties to cluster munitions, landmines,
b iological/chemical weapons, depleted uranium weapons, b linding laser weapons, incendiary weapons, and/or
non-detectab le fragments. Tobacco: We exclude companies that derive >=10% revenue from tobacco.

Exkludering baserad på Internationella normer

Bolag som inte följer UN Global Compact

Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer

Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sustainableInvestments
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sustainableInvestments
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#internationalNorms
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Fondbolagets kommentar
Our Global Stewardship team has developed a process for identifying and evaluating global norms violations. The
data sources include screening by various data providers which covers their assessments of UNGC, ILO, UNGP and
OECD guidelines.

Exkludering av länder
Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag
Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
The Equity Alpha team does not directly engage with its investee companies given the quantitative nature of the
investment process. We benefit from the Goldman Sachs Asset Management wide resources along with the Global
Stewardship Team, with respect to stewardship and engagement.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Metod: Fonden tar hänsyn till följande negativa
hållbarhetskonsekvenser
Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och
bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

Utsläpp av växthusgaser

Koldioxidavtryck

Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs

Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen

Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter

Exponering mot kontroversiella vapen

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

Ojusterade löneklyftor mellan könen

Ojämn könsfördelning i styrelser

https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#negativeSustainabilityConsequences
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Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor

Andel arbetsplatsrelaterade olyckor

Antal frånvarodagar på grund av arbetsskador, dödsfall och sjukdom

Antal rapporterade fall av diskriminering som lett till påföljder

Oskälig kompensation till VD

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring

Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbar användning av land och naturresurser

Andel utsläpp som inte återvinns

Investeringar i bolag vars verksamhet påverkar utrotningshotade arter

Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

Mer information om Fonden
Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning
Länk till
rapport/dokument:

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/common/en/pub lic/stewardship/Disclo
sure_Policy_Document.pdf?sa=n&rd=n

Frivillig information

Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
Reporting for our mutual funds is carried out on a monthly basis. Holdings are made pub lic on a 30 day delay.
Please refer to the provided link for all the latest relevant details regarding GS Global Small Cap CORE Equity
Portfolio.

Länk: https://www.gsam.com/content/gsam/se/en/advisers/products/fund-finder/goldman-sa
chs-global-small-cap-core-equity-portfolio.html

Uppdateringsfrekvens: Monthly

Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport

Fondbolagets kommentar
Please refer to the provided link for GSAM´s annual Sustainab ility report.

Länk till rapport: https://www.goldmansachs.com/our-commitments/sustainab ility/2021-sustainab ility-r
eport/

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/common/en/public/stewardship/Disclosure_Policy_Document.pdf?sa=n&rd=n
https://www.gsam.com/content/gsam/se/en/advisers/products/fund-finder/goldman-sachs-global-small-cap-core-equity-portfolio.html
https://www.goldmansachs.com/our-commitments/sustainability/2021-sustainability-report/
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Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. 

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. 

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: https://www.gsam.com/content/gsam/se/en/advisers/our-firm/contact-us.html

Kontaktinformation: Daniel Lundin, +46 (0)8 40 70 556, Goldman Sachs International, Stockholm Branch,
Blasieholmsagatan 7, SE-111 48 Stockholm

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

https://www.gsam.com/content/gsam/se/en/advisers/our-firm/contact-us.html
https://www.swesif.org/

