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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”.

UBS (Lux) Equity SICAV - European
Opportunity Unconstrained (EUR)
(SEK) P-acc

Senast uppdaterad:
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Beskrivning av fonden
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained is a bottom up equity portfolio with a focus on high active share.
The fund aims to seek the best opportunities in the market based on a differentiated 3-circle approach of fundamental,
quantitative and qualitative information sources.

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
Characteristics promoted: 1) A lower WACI than the benchmark or a low absolute carbon profile. 2) A sustainab ility
profile that is higher than its bmk's sustainab ility profile or a minimum of 51 % of assets invested in companies with
a sustainab ility profile in top half of bmk.

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 financial product promotes E/S characteristics, but will not make any sustainab le investments.

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

ESG Integration is driven by taking into account material ESG risks as part of the research process. The analysis of
material sustainab ility/ESG considerations can include many different aspects, such as: the carbon footprint, health
and well-being, human rights, SCM, governance.

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

Uran

Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar
Companies that generate > 20% of their revs from thermal coal mining (incl. lignite, b ituminous, anthracite and
steam coal) and its sale to external parties are excluded. Companies that generate > 20% of their revs from oil
sands extraction are excluded. Depleted Uranium Manufacturers are excluded.

Sociala exkluderingar

Kontroversiella vapen

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar
UBS-AM does not invest in companies involved in: cluster munitions, anti-personnel mines, chemical and b iological
weapons, nor does it invest in companies in breach of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.

Exkludering baserad på Internationella normer

Bolag som inte följer UN Global Compact

Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer

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

Fondbolagets kommentar
Companies violating the United Nations Global Compact (UNGC) principles, who do not demonstrate credib le
corrective action will be excluded from the investment universe.

Exkludering av länder

Fondbolagets kommentar
All UBS Group Companies comply with - the Sanctions regimes of CH, the EU, the UN, the UK and the US. - all
Sanctions applicab le to them under relevant local law and regulation - export control & technology transfer
measures incl the Swiss Federal Act on War Materials & controversial weapons

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
Engagement - an intrinsic part of the investment process; -Commitment to constructive dialogue including feedback
on company actions and plans to solve existing concerns. -Thematic People and Planet engagements, resulting in
divestment/exclusion where progress against goals were not achieved.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar
Yes; examples of industry collaborations: -Climate Action 100+ -UK Investor Forum -FAIRR -SFAMA -UK Investment
Association (IA) working group on climate change

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.

Not applicab le.

https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#negativeSustainabilityConsequences
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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.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regu
latory-information.html#Financial_product_disclosure

Frivillig information

Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
Månadsvis pub liceras de 10 största innehaven på UBS Fundgate The following information is availab le on our
website: • Key data • Price data • Performance data • Portfolio structure (sectors, largest positions, etc.) •
Pub lications (fact sheet, annual and semi-annual report, portfolio manager rep

Länk: https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/funds.html#fundgate
Uppdateringsfrekvens: Månadsvis

Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
Koldioxidavtryck pub liceras i fondens Fact Sheet.

Länk till rapport: https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/funds.html#fundgate

Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport

Fondbolagets kommentar
The following documents on current outcomes are availab le on our website: • Annual Stewardship report • Global
voting information (with record updated on a quarterly basis) • 2021 PRI Transparency report • 2021 PRI
Assessment report • 2021 GRESB Assessments

Länk till rapport: https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainab
ility.html

Övrigt
Fondbolagets kommentar
UBS-AM provides ESG reporting for all SI mandates. For non-SI mandates and strategies, ESG reporting is
availab le upon request. The standard ESG reports are based on MSCI ESG data and comprises three parts: •
Sustainab ility Rating Summary • Business Activity Check (BAC) • Carbon analytics.

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.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing
.html

Kontaktinformation: Erik Carell, Kundansvarig Norden Malin Thulin, Kundtjänst Norden

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

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#Financial_product_disclosure
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/funds.html#fundgate
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/funds.html#fundgate
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html
https://www.swesif.org/

