
 
 

 

Sammanfattning [Sammanfattning som det hänvisas till i artikel 5 på de språk som avses i punkt 1] 
 
Armada Credit Partners Oy (FO-nummer 2306633-6 ) (härefter « Armada ») beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut 
på hållbarhetsfaktorer. Denna redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, ”PAI”) av Armada.  

Denna redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer täcker referensperioden från och med den 1 januari 2023. Armada 
kommer att offentliggöra en PAI-redogörelse med relevanta indikatorer för hållbar utveckling och huvudsakliga negativa konsekvenser för tidsperioden 
01.01.2023-31.12.2023 senast i juni 2024. 
 
Armada beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med Armadas Principer för hållbarhetsrisker och negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer tillämpade från juli 2022 och reviderade den 21 oktober 2022. Dessa principer gäller samtliga investeringsbeslut som 
fattas efter detta datum och beskriver Armadas due diligence-process avseende huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Relevanta 
policyer för beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inkluderar även Armadas Policy för ansvarsfulla investeringar 
tillämpad från augusti 2018 och reviderad den 21 oktober 2022 samt Armadas Klimatpolicy tillämpad från och med den 25 augusti 2022. Armadas Policy 
för ansvarsfulla investeringar beskriver Armadas uteslutningslista och Armadas tillvägagångssätt för integrering av ESG-faktorer och engagemang i 
portföljbolag. Armadas Klimatpolicy beskriver Armadas klimatambitioner och mål för att minska negativa klimateffekter.  

Armada har för närvarande fonder IV, V och VI, varav fonderna IV och V klassificeras som artikel 6-fonder.4 Armadas fond IV gör inga nya plattform- 
investeringar längre. Armadas artikel 6-fonder har inte tagit hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer eftersom fonderna 
stängdes innan förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”), trädde 
i kraft och Armadas policys avseende beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer implementerades. Armadas fonder som 
inrättats efter genomförandet av Principerna om hållbarhetsrisker och negativa effekter tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer på fondnivå. För närvarande har Armada en fond som marknadsförs, VI som klassificeras som en artikel 8-fond och som kommer att 
beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 
Armada beaktar PAI-indikatorerna som presenteras i följande tabell. Armadas tillvägagångssätt för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, Armadas Policy för engagemang, hänvisningar till internationella standarder och tillgänglighet till historiska 
jämförelser behandlas i slutet av tabellen. 

 

 
4 Enligt SFDR (2019/2088), ska artikel 6-fonder enbart ta i hänsyn hållbarhetsrisker men har inga hållbarhetsambitioner. Artikel 8-fonder främjar miljömässiga eller sociala 
egenskaper med beaktande av god bolagsstyrningspraxis i de företag som får investeringar. Mer information om SFDR finns på: < https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN > 


