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Principal Adverse Impact Statement (PAI) 

 

Rådgiver BLS Capital har fokus på inddragelse af informationer omkring væsentlige skadevirkninger 

på omverdenen i investeringsarbejdet (principal adverse impacts). Vi screener potentielle nye 

investeringer grundigt inden vi investerer, og vi afholder os desuden fra at investere i tobaks-, olie- 

og gasindustrien, samt virksomheder der anvender eller udbreder konventionsomfattede våben. Vi 

benytter en egenudviklet ESG-model til løbende monitorering af bæredygtighedsrisici i vores 

porteføljeselskaber baseret på data fra eksterne dataleverandører. Vi undersøger grundigt 

karakteren af bæredygtighedsrisici, som måtte afstedkomme fra denne løbende monitorering, og 

hvis vi vurderer det nødvendigt, indgår vi i dialog med selskabets ledelse. Dette er beskrevet 

yderligere i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici og aktivt ejerskab. 

Den løbende monitorering tager afsæt i de 14 obligatoriske PAI-indikatorer foruden andet data, som 

vi finder relevant for at være orienteret omkring vores porteføljeselskabers bæredygtighedsrisici, for 

eksempel FN’s Sustainable Development Goals (SDG), hvor vi løbende monitorerer hvorvidt vores 

selskaber overholder de 17 fremstillede SDG-målsætninger. Vores egenudviklede databaserede 

ESG-model fungerer som et værktøj til bedre indsigt i bæredygtighedsrisici, men den står ikke alene 

i forhold til integration af bæredygtighedshensyn i investeringsarbejdet. Vi forholder os aktivt til data 

leveret fra eksterne dataleverandører, og vi indsamler og analyserer yderligere information fra 

selskaberne i det omfang, vi finder det nødvendigt for at tilgodese vores høje kvalitetsstandard. 

For yderligere detaljer omkring vores integration af ESG-hensyn i investeringsarbejdet, vores 

eksklusionsmekanisme vedrørende potentielle investeringer og vores screening og 

eskaleringsproces henvises til vores politik for integration af bæredygtighedsrisici og aktivt ejerskab. 

 

PAI-indikatorer 

1. Greenhouse gas emissions 

2. Carbon footprint 

3. Greenhouse gas intensity 

4. Exposure to fossil fuel sector 

5. Share of non-renewable energy consumption and production 

6. Energy consumption intensity 

7. Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas 

8. Emissions to water 

9. Hazardous waste ratio 

10. Violations of UN Global Compact principles and OECD guidelines 

11. Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance to UN Global Compact  

      principles and OECD guidelines 

12. Unadjusted gender pay gap 

13. Board gender diversity 

14. Exposure to controversial weapons 


