
  

 

Resumé 

Leadenhall Capital Partners LLP ("Forvalteren") har kategoriseret hver Fond som værende i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Artikel 8 i SFDR for produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, 
som beskrevet yderligere nedenfor. Definerede termer anvendt i dette resumé, og som ikke er defineret heri, 
skal have samme betydning som i de generelle offentliggjorte oplysninger på hjemmesiden. 

Hver Fond fremmer sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål og vil ikke foretage 
nogen bæredygtige investeringer. Bæredygtighedsforhold evalueres for Fondens investeringer, og der 
fastsættes særskilte bæredygtighedsmål for visse dele af investeringerne. Hver Fond fremmer bl.a. sociale 
karakteristika. De karakteristika, som hver Fond fremmer, omfatter:  

A. Hver Fond støtter en forbedring af samfundets og virksomhedernes generelle modstandsdygtighed over 

for naturkatastrofer, herunder de potentielle negative virkninger af klimaændringerne. 

B. Hver Fond bidrager til global ESG-forbedring ved at fremme ESG inden for forsikringsrelaterede 

værdipapirer og (gen)forsikringsbranchen. 

C. Hver Fond bidrager til at støtte social modstandsdygtighed og mindske forskellen i beskyttelse ved at yde 

forsikringsrelateret beskyttelse til forsikringsselskaber,  genforsikringsselskaber, managing general agents 

("MGA'er"), managing general underwriters ("MGU'er"), regeringer, stater, regionale og kommunale 

institutioner og hjælpeorganisationer, der yder nødhjælp efter katastrofer. 

For at opfylde de sociale karakteristika, som hver enkelt Fond fremmer, anvender Forvalteren bindende 
kriterier for udvælgelsen af underliggende aktiver ("Bindende Udvælgelseskriterier") som en del af 
investeringsbeslutningsprocessen. De bindende elementer i den investeringsstrategi, der anvendes til at opnå 
hver af de sociale karakteristika, er følgende: 

 

 Karakteristika Bindende Udvælgelseskriterier 

A. Hver Fond støtter en forbedring af samfundets og 

virksomhedernes generelle modstandsdygtighed 

over for naturkatastrofer, herunder de potentielle 

negative virkninger af klimaændringer.  

Mindst 50 % af de Investerede Aktiver på det 

tidspunkt, hvor hver investering foretages, dækker 

meteorologiske risici for at sikre beskyttelse af 

samfund og virksomheder, herunder mod negative 

risici i forbindelse med klimaet.  

Mindst 50 % af de Investerede Aktiver på det 

tidspunkt, hvor hver investering foretages, er 

allokeret til naturkatastroferisici for private og små 

kommercielle virksomheder for at sikre deres 

overordnede beskyttelse mod negative finansielle 

risici. 

B. Hver Fond bidrager til global ESG-forbedring ved 

at fremme ESG inden for forsikringsrelaterede 

værdipapirer og (gen)forsikringsbranchen. 

Hver Fond begrænser sin eksponering for 

forsikringsrelaterede transaktioner, der udtrykkeligt 

dækker følgende risikoprofiler, til et bestemt beløb af 

de investerede aktiver fra dens investeringsunivers 

på det tidspunkt, hvor hver investering foretages: 
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 Karakteristika Bindende Udvælgelseskriterier 

• Søtransport af fossile brændstoffer (højst 10 

%), og  

• Udvinding af kul (højst 10 %). 

C. Hver Fond bidrager til at støtte social 

modstandsdygtighed og mindske  forskellen i 

beskyttelse ved at yde forsikringsrelateret 

beskyttelse til forsikringsselskaber,  

genforsikringsselskaber, MGA'er, MGU'er, 

regeringer, stater, regionale og kommunale 

institutioner og hjælpeorganisationer, der yder 

nødhjælp efter katastrofer. 

Den del af hver Fonds Investerede Aktiver, der er 

eksponeret for forsikringsrelateret beskyttelse til 

forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, 

MGA'er, MGU'er, regeringer, stater, regionale og 

kommunale institutioner og hjælpeorganisationer, 

der yder nødhjælp efter katastrofer, bør ikke være 

mindre end 75 % af Fondens samlede Investerede 

Aktiver på det tidspunkt, hvor hver investering 

foretages. Med henblik på dette kriterium skal 

forsikringsrelateret beskyttelse, der tilbydes direkte 

til andre enheder som f.eks. store selskaber eller 

deres captive-forsikringsselskaber, ikke medregnes i 

de aktiver, der overholder denne begrænsning på 75 

%.  

Forvalteren forventer, at visse andele af aktivallokeringen for hver Fond vil være investeringer, der har sociale 
karakteristika uden at være bæredygtige investeringer i henhold til EU's Taxonomiforordning, som beskrevet 
yderligere i afsnittet "Andel af investeringer" nedenfor. Sådanne investeringer kan omfatte afledte 
instrumenter, som nærmere beskrevet i samme afsnit nedenfor. 

For at sikre, at strategien løbende implementeres i investeringsprocessen, har Forvalteren implementeret 
interne processer, der beskriver, hvordan disse kriterier anvendes gennem både Forvalterens due diligence, 
der udføres som en del af dens vurderingsproces forud for investeringen, og 
investeringsgodkendelsesprocessen. Forvalteren udarbejder også forskning og analyser om klimaændringer, 
miljømæssige og sociale faktorer, som danner grundlag for de investeringsbeslutninger, som den træffer som 
led i sine forpligtelser over for Fonden. 

Forvalteren fremmer god ledelsespraksis gennem den due diligence der udføres, som en del af den 
vurderingsproces foretaget forud for investeringer i de selskaber, som der investeres i (eller de enheder, som 
hver Fond handler med). Forvalteren mener, at dette er en vigtig del af vurderingen af, om modparter er 
passende. 

Forvalteren har underskrevet FN's principper for ansvarlige investeringer ("UNPRI"). Som underskriver af 
UNPRI vurderes den gode ledelsespraksis i de enheder, som hver enkelt Fond er investeringsmæssigt 
eksponeret over for (eller som hver enkelt Fond handler med), før en investering foretages og derefter 
regelmæssigt. Endvidere fremmer hver Fond UNPRI og tilskynder sine modparter til at overholde dets 
betingelser. 

Som en del af vores bredere risikostyringsprocesser i forbindelse med investeringer har Forvalteren 
implementeret procedurer til (i) at identificere, (ii) administrere, (iii) styre og (iv) overvåge 
bæredygtighedsrisici, som beskrevet yderligere i afsnittet "Metoder" nedenfor. 

Forvalterens tilgang til administrering af bæredygtighedsrisikoen er baseret på (blandt andet) karakteren af 
hver enkelt transaktion og den tidshorisont, den omfatter. F.eks. gennemgås flerårige ILS-transaktioner, når 
der indtræffer væsentlige begivenheder. Risikotransaktioner overvåges løbende med hensyn til virkningerne 
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af naturkatastrofer eller ændringer i den menneskelige morbiditet eller dødelighed, og risikovurderingerne 
tilpasses under hensyntagen til klima- og samfundsændringer. 

Data modtages fra tredjepartskilder og direkte fra de virksomheder, hvori der investeres. Disse virksomheder 
garanterer generelt for nøjagtigheden af sidstnævnte kategori af data. Efter indsamling af ESG-data registreres 
de og indlæses elektronisk i Forvalterens eget system. Derefter analyseres de, så de kan indarbejdes i de 
indsendelser, der foretages som led i Forvalterens investeringsproces, og endelig lagres de med henblik på 
fremtidig reference og overvågning. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Datakilder og behandling" 
nedenfor. 

ESG-data kan kun indhentes med jævne mellemrum og kan være baseret på visse antagelser, prognoser, 
fremskrivninger, synspunkter og udtalelser fra tredjepartsleverandører, som kan være baseret på aktuelle 
markedstendenser eller forventede fremtidige begivenheder. I betragtning af at disse modeller, metoder og 
antagelser, er under udvikling og innovative, og den iboende usikkerhed ved forudsigelse af fremadrettede 
begivenheder kan det ikke garanteres, at ESG-dataene altid er fuldstændige eller nøjagtige, eller at ESG-
dataene vil opfylde målene eller kravene for en specifik kunde eller investor. Yderligere oplysninger findes i 
afsnittet "Begrænsninger i metoder og data" nedenfor. 

Før der træffes en investeringsbeslutning, skal de investeringseksperter, der er ansat af Forvalteren, foretage 
en vurdering af den foreslåede investeringsposition. Den due diligence, der udføres som en del af den 
vurdering forud for investeringen, og de målinger og data, der anvendes af den relevante investeringsekspert, 
som er ansat af Forvalteren, afhænger af arten af den relevante investering. Der vil især være forskel på 
offentlige og private investeringer og på direkte investeringer og investeringer i strukturerede produkter eller 
i tilfælde, hvor der er en mellemmand mellem Forvalterens kunder og transaktionssponsoren. En 
sammenfatning af de anvendte fremgangsmåder findes i afsnittet "Due diligence" nedenfor. Efter at have 
gennemført den forudgående kontrol forud for investeringen registreres resultaterne i investeringsforslaget. 

Det forventes generelt, at enhver Indirekte Investering, der får en "rød" bedømmelse for god ledelsespraksis 
som led i den due diligence, der udføres i forbindelse med vurderingen forud for investeringen, ikke vil blive 
godkendt til investering. Desuden vil ingen Direkte Investering eller Indirekte Investering blive allokeret til et 
mandat, som ville resultere i en overtrædelse af de Bindende Udvælgelseskriterier, der gælder for det 
pågældende mandat. 

I betragtning af kompleksiteten og den skræddersyede karakter af mange af Forvalterens transaktioner vil 
Forvalteren sikre, at de modparter, der identificeres og underkastes due diligence som led i vurderingen forud 
for investeringen, med rimelighed kan anses for at have en væsentlig finansiel interesse i sådanne 
transaktioner. Når der f.eks. udstedes en cat bond, vil Forvalteren behandle sponsoren af cat bond'en som 
modpart i forbindelse med den due diligence, der udføres som led i vurderingen forud for investeringen. 
Omvendt vil den anden enhed blive behandlet som modpart, hvis der er et genforsikringsforhold, og den anden 
enhed beholder risikoen i transaktionen. 

Forvalteren opretholder en aktiv dialog med porteføljeselskaber og/eller deres mæglere om ESG-forhold. 
Forvalteren bestræber sig på at vurdere porteføljeselskabernes sociale modstandsdygtighed og 
styringsrammer og fremmer vigtigheden af at indsamle, forstå og dele disse data, hvor dette ikke allerede er 
gjort. 

Fondene benchmarkes ikke i forhold til et specifikt indeks. 
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