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THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED  

1. SAMMANFATTNING 

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

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

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

kraven på offentliggörande av hur finansmarknadsaktörer integrerar miljömässiga, sociala och 

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

måste förvaltaren av alternativa investeringsfonder (AIFM) för en fond som The Renewables 

Infrastructure Group Limited's (bolaget eller TRIG) (bolaget eller TRIG) lämna vissa upplysningar 

på webbplatsen om sitt främjande av vissa E/S-egenskaper (definierade i avsnitt 3 nedan), i 

enlighet med artikel 10 i SFDR. 

TRIG:s investeringsförslag är att generera hållbar avkastning från en diversifierad portfölj av 

infrastruktur för förnybar energi som bidrar till en framtid med nettonoll koldioxidutsläpp. Företaget 

fokuserar på vissa hållbarhetsteman för att uppnå E/S-egenskaperna (definierade i avsnitt 3 

nedan). 

Klimatåtgärder är centrala för TRIG och dess förvaltare (InfraRed Capital Partners och Renewable 

Energy Systems, tillsammans "förvaltarna"). TRIG har engagerat sig i Science Based Targets 

Initiative (SBTi) och kommer att sätta upp mål för utsläppsminskningar före utgången av 2023, och 

har länge varit en anhängare av rekommendationerna från Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosures (TCFD) och rapporterar mot TCFD:s rekommendationer sedan 2020.  

TRIG:s investeringsförvaltare, InfraRed Capital Partners ("investeringsförvaltaren" eller 

"InfraRed") har investerat i infrastruktur i över 25 år, dess portfölj av investeringar under förvaltning 

omfattar 4,2 GW förnybar produktionskapacitet och har integrerat klimatförändringar i sin 

investeringscykel.  

Renewable Energy Systems (verksamhetsledaren eller RES) driver en global portfölj av tillgångar 

inom förnybar energi, har varit inriktad på ren energiproduktion i 40 år och har också engagerat sig 

i SBTi.  

TRIG:s ramverk för hållbarhetsinvesteringar och förvaltning (se avsnitt 4 nedan) tillämpas på varje 

potentiellt portföljbolag för att säkerställa att bolagets investeringar främjar E/S-egenskaper. Detta 

ramverk omfattar antagandet och tillämpningen av TRIG:s investeringspolicy och InfraReds 

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

Dessutom tillämpas TRIG:s hållbarhetspolicy på nya investeringar och förvaltningen av TRIG:s 

portfölj som utförs av InfraRed som investeringsförvaltare och RES som verksamhetsledare. Detta 

omfattar den dagliga övervakningen, utvärderingen och hanteringen av risker, inklusive de som är 

kopplade till klimatförändringar.  

Bolaget kommer att försöka uppnå E/S-egenskaperna genom sitt åtagande att utvärdera och 

bedöma vissa ESG-relaterade egenskaper hos investeringar före och efter deras förvärv. Bolaget 

använder vissa hållbarhetsindikatorer (definierade i avsnitt 6 nedan) för att mäta uppnåendet av 

E/S-egenskaperna, vilka övervakas genom den årliga ESG-undersökningen (definierad i avsnitt 7 

nedan). TRIG kommer att utveckla och införa ytterligare hållbarhetsindikatorer för att mäta 

uppnåendet av E/S-egenskaperna för företaget i framtiden, när så är lämpligt. Vissa uppgifter kan 

samlas in direkt och baseras på verkliga värden, medan andra uppgifter, t.ex. utsläpp av 

växthusgaser, kan behöva uppskattas. Andelen uppskattade uppgifter beror på tillgången till 

uppgifter för en enskild tillgång. Även om uppskattningar kan leda till en risk för felaktigheter 

kommer företaget att sträva efter att ingen av dessa begränsningar ska påverka uppnåendet av 

E/S-egenskaperna negativt.  

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

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

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

Förvaltarna håller för närvarande på att granska och bedöma bolagets investeringar mot de 

tekniska screeningkriterierna för EU:s taxonomi som ingår i den delegerade akten för taxonomi för 

klimatfrågor. Denna bedömning genomförs som en del av den årliga ESG-undersökningen, vars 

resultat kommer att publiceras i TRIG:s årliga hållbarhetsrapport. TRIG kan därför för närvarande 

inte avslöja hur och i vilken utsträckning de investeringar som ligger till grund för bolaget är i 

ekonomisk verksamhet som kvalificerar sig som miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet (enligt 

definitionen i artikel 3 i EU:s taxonomi). I enlighet med Europeiska kommissionens 

beslutsmeddelande av den 13 maj 2022 (C(2022) 3051), bekräftar förvaltarna att bolagets 

investeringar till 0 % är förenliga med EU:s taxonomi fram till dess att förvaltarna kommer att vara 

i stånd att offentliggöra resultaten av sin pågående granskning i TRIG:s årliga hållbarhetsrapport. 

Med tanke på den inneboende karaktären hos bolagets investeringar i infrastruktur för förnybar 

energi som bidrar till en framtid utan koldioxidutsläpp, förväntar sig förvaltarna att en del av bolaget 

kommer att anpassas till EU:s taxonomi i sinom tid.   

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

 


