
SFDR-produktsammanfattning 

 

 

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF (”Fonden”) 
LEI-kod: 213800V17YF77IO2CZ66 
 
Inget mål för hållbara investeringar  
Fonden främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. 
 

Miljömässiga och sociala egenskaper  
Fonden främjar följande miljömässiga egenskaper som rör klimatförändringen:  

• undviker investeringar i vissa fossila bränslen och 

• stödjer förnybar energi. 

Fonden främjar följande sociala egenskaper som rör sociala normer och standarder: 

• mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruptionsbekämpning i enlighet med principerna i FN:s Global Compact och 

• undviker finansiering av kontroversiella vapen. 

 

Fonden främjar de ovan nämnda egenskaperna genom att följa ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index (”Indexet”), 
som är ett utvalt referensindex i syfte att uppnå de miljömässiga och sociala egenskaper som Fonden främjar. Även om miljömässiga 
och sociala egenskaper främjas genom tillämpning av den hållbarhetsrelaterade investeringsstrategi som beskrivs nedan, påminns 
investerare om att dessa miljömässiga och sociala egenskaper inte är mål för hållbara investeringar. 
 

Investeringsstrategi  
Fonden följer följande hållbarhetsrelaterade investeringsstrategi: 
• ROBO Global ESG-policy: Indexet utesluter investeringar i företag som inte följer ROBO Global ESG-policyn. Efter kritiska 

observationer utesluter indexleverantören företag som anses skada miljömässiga och sociala mål samt bolagsstyrningsmål på ett 

betydande sätt. Varje emittent inom Indexets investeringsuniversum utvärderas enligt följande mätvärden: i) ESG-riskerna som 

företagen exponeras för och risker som deras verksamhet kan leda till huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer, ii) 

företagens anpassning till internationella normer och standarder, inklusive FN:s Global Compact-principer, iii) inblandning i 

skadliga aktiviteter som vapen, tobak, aktiviteter relaterade till termiskt kol, okonventionella och konventionella ol je- och 

gasrelaterade aktiviteter, kraftproduktion och djurförsök och iv) ekonomiska aktiviteter som bidrar till temat. Indexleverantören 

utvärderar ESG-faktorer med en kombination av intern forskning, regelbunden interaktion med indexmedlemsföretag samt stöd 

från ledande ESG-forskningsleverantörer för att säkerställa att de uppfyller alla aspekter av ROBO Global ESG-policyn. 

 

Mer information om Fondens investeringsstrategi finns på: https://fundcentres.lgim.com/ie/en/fund-centre/ETF/ROBO-Global-
Robotics-and-Automation/  

 
LGIM säkerställer att de företag som Fonden investerar i följer god bolagsstyrningspraxis genom att följa ett index som utesluter företag 
som (i) inte uppfyller globalt accepterade normer och standarder för bolagsstyrningsfrågor (t.ex. FN:s Global Compact-principer) eller 
(ii) är delaktiga i incidenter med negativa konsekvenser för bolagsstyrningen. Som en del av due diligence-analyserna har LGIM bedömt 
indexet för att säkerställa att det uppfyller dessa krav. LGIM integrerar dessutom principerna för god bolagsstyrningspraxis i sin strategi 
för bolagsstyrning och engagemang genom att ställa krav på ledningen för investeringsföretagen när det gäller god 
bolagsstyrningspraxis, genom att aktivt engagera sig i investeringsföretagen, genom att utnyttja sin rösträtt och genom att stödja 
beslutsfattare och lagstiftare för att se till att det finns en stark reglering och starka standarder. 
 

Andel av investeringarna  
Fonden investerar minst 90 % av sin portfölj i investeringar som uppfyller de miljömässiga och sociala krav som Fonden förespråkar 
(#1), som alla ger direkt exponering mot emittenter. Den återstående delen av investeringarna används inte för att uppnå de 
miljömässiga och sociala egenskaperna och kommer att hamna under #2 Övrigt. Fonden förbinder sig inte att göra några hållbara 
investeringar. 
 

Övervakning av miljömässiga och sociala egenskaper 
De miljömässiga och sociala egenskaper som Fonden främjar samt lämpligheten av de hållbarhetsindikatorer som används för att 
mäta uppnåendet av var och en av dessa egenskaper beaktas och övervakas under Fondens hela livscykel. Både egenskaperna och 
hållbarhetsindikatorerna bestäms i produktutformningsprocessen genom att fastställa en hållbarhetsrelaterad investeringsstrategi som 
en del av Fondens investeringspolicy och indexsammansättning. Som en del av denna process genomför vi regelbundna granskningar 
av både det relevanta indexet och dess leverantör. LGIM genomför dessutom en årlig due diligence-analys av sina indexleverantörer, 
vilket inkluderar kontroller av leverantörens hållbarhetsreferenser. 
 
Därefter görs produktgranskningar för att se till att Fonden är förenlig med målmarknadens behov, egenskaper och mål, inklusive 
eventuella hållbarhetsrelaterade mål. I enlighet med våra interna processer är alla produktgranskningar föremål för LGIM:s ramverk 
för styrning. 

 

Metoder för miljömässiga och sociala egenskaper 
Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta hur de miljömässiga och sociala egenskaper som Fonden främjar uppfylls: 
1. Andelen av Indexet som är exponerad mot företag som inte överensstämmer med uteslutningskriterierna.  

 

Datakällor och bearbetning 
LGIM skaffar fram ESG-rådata från ett stort antal leverantörer av ESG-data för specifika indikatorer och olika syften. ESG-data i 
förhållande till specifika index kan tillhandahållas direkt av indexleverantören. En del av dessa ESG-rådata kan användas av LGIM för 
att beräkna eller generera härledd ESG-information med hjälp av LGIM:s egna modeller och metoder. Hänvisningen till ”ESG-data” 
omfattar både ESG-rådata som tillhandahålls av tredje part och ESG-data som beräknas av LGIM. För att säkerställa kvaliteten på 
dessa ESG-data och dataleverantörernas stabilitet granskar LGIM regelbundet ESG-dataområdet för att se till att vi maximerar vår 
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tillgång till ESG-data och framtidssäkrar våra behov av dataanvändning. Bedömningskriterierna omfattar, men är inte begränsade till, 
täckningsgrad, noggrannhet och aktualitet av data.  
 
Data som tas emot i LGIM:s IT-infrastruktur och databaser automatiseras i möjligaste mån och när de hämtas externt omfattas de av 
avtalsenliga servicenivåavtal. När kritiska affärsprocesser utnyttjar dessa data och/eller om riskerna är stora kommer LGIM dessutom 
att tillämpa ytterligare datakontroller i enlighet med sina riktlinjer för datahantering. Slutligen omfattas data som har behandlats/tagits 
fram med hjälp av modeller av L&G:s policy för datamodellering.    
 
Våra tredjepartsleverantörer av data kan tillhandahålla uppskattade ESG-data när rapporterade ESG-data inte är tillgängliga. Andelen 
uppskattade ESG-data varierar beroende på ett antal faktorer, bland annat leverantören, datapunkter och produkten. 
 
Dessutom kan våra indexleverantörer använda ett antal datakällor från tredje part för att konstruera ett index i enlighet med 
indexmetodiken. Indexleverantörer är i allmänhet ansvariga för att hämta, bearbeta och validera ESG-data, men deras juridiska ansvar 
för sådana data kan vara begränsat och omfattas av juridiska villkor. LGIM utför omfattande due diligence-analyser av 
indexleverantörer, och deras datakällor, protokoll, dataleveranser och datainfrastruktur utgör en del av denna due diligence-analys. 
 

Begränsningar av metoder och data 
ESG-data kan baseras på vissa antaganden, prognoser, beräkningar, åsikter och åsikter från LGIM eller tredjepartsleverantörer som 
kan baseras på aktuella marknadstrender eller förväntade framtida händelser. Med tanke på den utvecklande och innovativa karaktären 
hos dessa modeller, metoder och antaganden och den inneboende osäkerheten när det gäller att förutsäga framåtblickande händelser, 
kan det inte garanteras att ESG-data alltid är exakta eller korrekta eller att ESG-data kommer att uppfylla målen eller kraven hos en 
specifik kund eller investerare. Alla åsikter, beräkningar eller prognoser är inte någon garanti för framtida händelser och LGIM kan 
uppdatera sina modeller, metoder och/eller antaganden när som helst. Externa faktorer och begränsningar i data kan leda till skillnader 
mellan faktiska och beräknade siffror. Sådana externa faktorer och begränsningar kan inkludera oreviderade data från tredje part och 
data baserade på offentlig information från investeringsföretag och som kan variera i kvalitet. 
 
Dessutom kan det finnas data som LGIM eller dess tjänsteleverantörer inte kan få fram på grund av bristande tillgång till datakällor. 
När ESG-data kommer från externa leverantörer kan deras ansvar för sådana data vara begränsat och kommer alltid att omfattas av 
juridiska villkor. Trots detta är LGIM fortfarande engagerad i öppenhet och anser att dessa begränsningar inte påverkar hur de 
miljömässiga eller sociala egenskaper som Fonden främjar uppfylls. 
 

Due diligence-analys 
När LGIM följer ett index gör de en due diligence-analys av indexleverantören före utnämningen och varje år. Indexleverantören är 
ansvarig för att implementera indexmetodiken och genomföra alla nödvändiga kontroller för att se till att de delar som ingår följer denna 
metodik. LGIM:s due diligence-analys undersöker bland annat indexleverantörens finansiella stabilitet, bolagsstyrning, kontroller, teknik 
och hållbarhetsreferenser. 
 
LGIM har dessutom infört due diligence-processer för att ta hänsyn till de huvudsakliga negativa effekterna av investeringsbesluten på 
hållbarhetsfaktorer. LGIM har identifierat en delmängd av de obligatoriska negativa hållbarhetsindikatorerna som är relevanta för 
Fondens investeringar. Fonden tar hänsyn till de viktigaste negativa effekterna, som identifieras med hjälp av de ovannämnda 
hållbarhetsindikatorerna, genom att genomföra den hållbarhetsrelaterade investeringsstrategi som beskrivs ovan. 
 

Policyer för engagemang 
LGIM integrerar principerna för god bolagsstyrningspraxis i sin strategi för bolagsstyrning och engagemang genom att ställa krav på 
ledningen för investeringsföretagen när det gäller god bolagsstyrningspraxis, genom att aktivt engagera sig i investeringsföretagen, 
genom att utnyttja sin rösträtt och genom att stödja beslutsfattare och lagstiftare för att se till att det finns en stark reglering och starka 
standarder. 
 

Utvalt referensindex 
Indexet har valts ut som referensindex och är anpassat till var och en av Fondens miljömässiga och sociala egenskaper genom att ge 
exponering mot emittenter i enlighet med den hållbarhetsrelaterade investeringsstrategi som beskrivs ovan. Vid varje ombalansering 
av Indexet tillämpas urvalskriterierna för Indexet på de delar som ingår.  
 
Mer information om Indexets metodik finns på: https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA02U8  och 
http://roboglobal.com/eu-index 
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