
Offentlighetsforordningen (SFDR) Artikkel 3, 4 og 5 

Positron Capital er en forvalter av Alternative investeringsfond (AIF) med konsesjon fra Finanstilsynet (AIFM). 
Positron Capital investerer normalt kun i underliggende Private Markets fond (AIF) slikt som f.eks. Private Equity 
fond, Private Credit fond. Dersom det skulle gjøres direkteinvesteringer, vil ordlyden reflektere dette. 

 

Artikkel 3 

Vi integrerer bærekraftrisiko i våre beslutningsprosesser og har tilpasset våre retningslinjer til dette. 
Bærekraftrisiko er definert som ESG (Environmental, Social, Governance) altså Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske 
forhold. Vår investeringsprosess inkluderer vurderinger av ESG forhold før nye investeringer blir gjennomført. 
Dette kan inkludere underliggende forvalters rolle/deltagelse og vurderinger ift. UN PRI (United Nations Principles 
for Responsible Investment) og UN Global Compact. Hvis relevant vil Positron Capital effektuere egne 
tilleggsavtaler (Side Letter) hvor det presiseres utelukkelse (ekskludering) av konkrete sektorer/tema. Eksempler 
kan være utelukkelse av sektorer/temaer som f.eks. fossilt brennstoff og ABC våpen. Dersom underliggende 
forvaltere/fond ikke hensyntar ESG risiko kan dette medføre at Positron Capital ekskluderer forvalteren/fondet. 
På den måten vil vi forsterke fokus på ESG. Samtidig kan ESG risiko håndteres, og gi mulighet for positiv 
avkastningseffekt og bærekrafteffekt. 

 

Artikkel 4 

Vi vurderer ikke negative virkninger av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer på den måten som er 

foreskrevet i artikkel 4(1)(a) i SFDR. Som forvalter av fond som investerer i underliggende fond er vi ikke i stand til 

å sikre at forvalterne av de aktuelle fond vil innhente data fra sine porteføljeselskaper av høy kvalitet på hele 

porteføljen for å rapportere om indikatorene oppført i tabell 1 i vedlegg 1 til kommisjonens delegerte forordning 

(EU) 2022/1288.  

Vi har til hensikt å vurdere negative konsekvenser av våre investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer hvis og 

når vi er i stand til å innhente relevante data fra forvalterne av de underliggende fond som våre fond deltar i. Vi vil 

vurdere denne tilnærmingen årlig. 

 

Artikkel 5 

Som AIF forvalter er vår godtgjørelsesordning underlagt regler og retningslinjer under AIF loven med forskrift. 
Godtgjørelsen til selskapets ansatte anses ikke å påvirkes av integreringen av bærekraftsrisiko i våre 
beslutningsprosesser. 

 


