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RUTINE FOR BÆREKRAFT 

 

1. RETTSLIG GRUNNLAG OG FORMÅL 

Denne rutinen er fastsatt av styret i Tress Fonds AS ("Selskapet") i medhold av Lov om 
offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for 
bærekraftige investeringer, som gjennomfører taksonomiforordningen (EU 2020/852) og 
offentliggjøringsforordningen (EU 2019/2088) i norsk rett. Loven er vedtatt av Stortinget 
17. desember 2021 og trådde i kraft 1.1.2023. Finanstilsynet vil fastsette et supplerende 
regelverk i forskrift rettet mot forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av 
alternative investeringsfond. 

Formålet med rutinen er å etablere et regelverk som sikrer at selskapet etterlever sine 
plikter etter bærekraftsrapporteringsregelverket. 

 

2. OFFENTLIGJGØRINGSFORORDNINGEN  

 

2.1 Bakgrunn 

Etterspørselen etter bærekraftige investeringer har økt de siste årene, og markedet for 
grønne investeringsprodukter er i sterk vekst i Norge og internasjonalt. Lite sammenlignbar 
informasjon fra tilbydere av finansielle produkter kan gjøre det krevende for både 
profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer å orientere seg i markedet for bærekraftige 
investeringer, herunder å identifisere produkter og tjenester som samsvarer med deres 
preferanser. Forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for 
finansielle tjenester («offentliggjøringsforordningen»), ble vedtatt 27. november 2019. 
Formålet med regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som 
formidles til sluttinvestor om hvordan bærekraft er tatt hensyn til i investeringsbeslutninger.  

2.2 Bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene 

Tress Fonds AS integrerer bærekraftsrisiko som en del av risikovurderingen i 
investeringsbeslutningsprosessen. Med bærekraftsrisiko menes miljømessige, sosiale og 
eierstyringsrelaterte forhold, som kan føre til vesentlig negativ effekt på verdien av 
investeringen. Dersom bærekraftsrisikoen anses å være vesentlig høy, vil det påvirke 
investeringsbeslutningen, ved at det iverksettes tiltak eller i ytterste konsekvens at 
investeringen ikke gjennomføres.  

Bærekraftsrisikoer som blir vurdert inkluderer, men er ikke begrenset til: 

- Eierstyring og selskapsledelse 

- Aksjonærrettigheter  

- Forhold tilknyttet eiendommen, herunder energimerking 

- Andre forhold i prospekt som kan påvirke bærekraftsrisiko  

 



  2 

2.3  Negative bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutninger 

Offentliggjøringsforordningen krever at selskapet opplyser om eventuelle negative 
bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutningene. Det er anledningen til å velge å opplyse 
om at man ikke vurderer negative bærekraftsvirkninger, og i så tilfelle skal man opplyse om 
hvorfor, og om når man planlegger å vurdere negative bærekraftsvirkninger.  

Uttalelse om å ikke opplyse om negative bærekraftsvirkninger 

Tress Fonds AS er sterk tilhenger av økt fokus på bærekraft i samfunnet, og at 
finansbransjen bidrar til god finansiell informasjon og transparens også på dette området. 
Selskapet har nøye evaluert kravende som stilles til opplysninger om negative 
bærekraftsvirkninger i offentliggjøringsforordningens artikkel 4 og tilhørende RTS. Kravende 
til opplysninger avhenger av at detaljert informasjon om de underliggende investeringene er 
tilgjengelig. På det nåværende tidspunkt, basert på nåværende systemer og ressurser, er 
ikke slik informasjon tilgjengelig for fondene som Tress Fonds AS forvalter. Selskapet har 
derfor valgt å ikke opplyse om negative bærekraftsvirkninger på det nåværende tidspunkt. 
Selskapet vil, minimum årlig, vurdere beslutningen om å ikke opplyse om negative 
bærekraftsvirkninger, og forbeholder seg retten til å endre sin posisjon i fremtiden.  

2.4  Godtgjørelsesordningen  

Selskapets godtgjørelsesordning er konsistent med integrasjonen av bærekraftsrisiko. Det 
vises til egen styregodkjent rutine for godtgjørelsesordningen, som er oppdatert i tråd med 
denne rutinen.  

2.5 Markedsføring av fond   

Det følger av offentliggjøringsforordningen at fond som markedsføres som bærekraftige, har 
særskilte opplysningskrav. Bærekraftige fond, er fond som har bærekraftige investeringer 
som formål, og/eller fremmer bærekraftsegenskaper. Tress Fonds AS har foreløpig ingen 
fond under forvaltning som defineres som bærekraftig, og har ikke planer om å markedsføre 
nye fond som bærekraftige. Selskapet forbeholder seg retten til å endre dette i fremtiden, 
og vil i så tilfelle oppdatere denne rutinen i tråd med kravene i forordningen.   

3. TAKSONOMIFORORDNINGEN  

3.1 Bakgrunn  

Forordning (EU) 2020/852 («taksonomiforordningen») om etablering av et rammeverk for å 
fremme bærekraftige investeringer og om endring av forordning (EU) 2019/2088, ble 
vedtatt 18. juni 2020. Formålet med taksonomien er å etablere en felles forståelse av hvilke 
økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs 
langsiktige klima- og miljømål. Felleseuropeiske kriterier er ment å gjøre det lettere å 
sammenligne investeringsmuligheter på tvers av land og sektorer, og skal bidra til å 
redusere risikoen for såkalt grønnvasking hvor investeringer fremstilles som grønne uten å 
ha beviselige klima- eller miljøgevinster. Forordningen stiller krav til hvilken informasjon 
som skal offentliggjøres når et finansielt produkt markedsføres som bærekraftig. 

3.2 Bærekraftig økonomiske aktiviteter  

For å kunne defineres som bærekraftig etter forordningen, må en økonomisk aktivitet bidra 
vesentlig til å oppnå minst ett av seks definerte miljømål. Det skal fastsettes 
vitenskapsbaserte kriterier for hva som regnes som vesentlige bidrag. I tillegg skal 
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aktiviteten ikke ha en betydelig negativ innvirkning på de øvrige miljømålene, og den må 
oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold.  

Forordningen definerer seks klima- og miljømål som økonomiske aktiviteter kan bidra til 
oppnåelsen av: 

- Redusere og forebygge klimagassutslipp  

- Klimatilpasning  

- Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser  

- Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning 

- Forebygging og kontroll av forurensning  

- Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer  

 

Med referanse til punkt 2.5, har Tress Fonds AS foreløpig valgt å ikke markedsføre fond som 
bærekraftige. Hvis dette endres i fremtiden vil selskapet sørge for at produkter og 
økonomiske aktiviteter som etter taksonomiforordningen anses som bærekraftige, vil bli 
opplyst om i tråd med kravene i offentliggjøringsforordningen.  

 

4. VARIGHET 

Fastsatt av:  Dato: Versjon Sist revidert: 

Styret 10.11.2022 1.0 23.01.2023 
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