
  

FÅHRAEUS STARTUP & GROWTH AB (PUBL) – DISCLOSURE ON THE WEBSITE 

Informa(on published on the website pursuant to the Regula(on (EU) 2019/2088 of the 
European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related 
disclosures in the financial services sector (“SFDR”) 

Informa)on på webbplatsen enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 
av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den 
finansiella tjänstesektorn (”SFDR”) 

Transparency of sustainability risk policies/Policys i fråga om transparens för 
hållbarhetsrisker 
Sustainability risk refers to an environmental, social or governance event or condi(on that, if it 
occurs, could cause material nega(ve impact on the value of the investment. 
Hållbarhetsrisk avser en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller 
omständighet som, om den skulle inträffa, kan ha en betydande nega)v inverkan på 
investeringen värde. 
The Company has integrated the sustainability risks in its investment decision making process 
in all stages of the investment lifecycle, from searching of suitable investments, to screening 
and evalua(on through the ownership period and the divestment. 
Bolaget har integrerat hållbarhetsriskerna i sin investeringsbeslutsprocess i alla stadier av 
investeringslivscykeln, från letande eQer lämpliga investeringar, )ll screening och utvärdering 
under innehavsperioden och avyRringen. 
Sustainability risks are ini(ally assessed alongside other types of risk as part of a thoroughgoing 
due diligence, involving e.g. interviews with management, review of performance history, 
environmental and HR data, industry research, organiza(onal and strategic evalua(ons and 
publicly available data. Different environmental, social and governance factors are priori(zed in 
the due diligence depending on materiality to the business, the stakeholders and the 
an(cipated impact to the investment. 
Hållbarhetsrisker bedöms inledningsvis )llsammans med andra typer av risker som en del av en 
genomgående due diligence, som innebär t.ex. intervjuer med ledningen, granskning av 
resultathistorik, miljö- och HR-data, branschforskning, organisatoriska och strategiska 
utvärderingar och offentligt )llgänglig data. Olika miljö-, social- och styrningsrelaterade 
faktorer prioriteras i due diligence beroende på hur väsentliga dessa är för verksamheten, 
intressenterna och den förväntade effekten på investeringen. 
The board of directors of the Company performs the due diligence processes. Similar to 
concerns about the level of financial returns, a determina(on that there are material 
sustainability risks that cannot be solved or mi(gated will result in a decision not to invest. 
Bolagets styrelse uVör due diligence-processerna. På motsvarande säR som vid tvivel kring 
nivån på finansiell avkastning kommer en slutsats om aR det finns väsentliga hållbarhetsrisker 
som inte kommer kunna hanteras eller begränsas resultera i eR beslut aR inte investera. 
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The investment may proceed if the Company is confident that the risks are at an acceptable 
level and that they can be mi(gated or solved over (me, as well as having the poten(al for 
strong financial returns. 
Investeringen kan fullföljas om Bolaget är övertygat om aR riskerna ligger på en acceptabel 
nivå och aR de kan begränsas eller hanteras över )d samt ha poten)al för en stark finansiell 
avkastning. 

Transparency of adverse sustainability impacts/Transparens i fråga om nega<va 
konsekvenser för hållbar utveckling 
“Adverse impacts on sustainability factors” refers to nega(ve impacts on environmental, social 
and employee maUers, respect for human rights, an(-corrup(on and an(-bribery maUers. 
”Nega)va konsekvenser för hållbarhetsfaktorer” avser nega)va effekter på miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga räYgheter samt bekämpning av 
korrup)on och mutor. 
The Company does not consider the principal adverse impacts of investment decisions on 
sustainability factors. The Company has decided not to consider principle adverse impacts 
because, taking into account the size of the Company and the investment strategy, it is 
currently not from a cost-benefit perspec(ve possible to conduct a reliable due diligence on 
the principal adverse impacts to the extent defined by the SFDR and the proposed SFDR Level 2 
Regulatory Technical Standards. 

Bolaget beaktar inte investeringsbeslutens huvudsakliga nega)va konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer. Bolaget har beslutat aR inte beakta de huvudsakliga nega)va 
konsekvenserna på grund av aR, med hänsyn tagen )ll Bolagets storlek och 
investeringsstrategi, det för närvarande inte ur eR kostnadsnyRoperspek)v är möjligt aR 
genomföra en )llförlitlig due diligence på de huvudsakliga nega)va effekterna i den omfaRning 
som definieras i SFDR och de föreslagna tekniska standarderna avseende SFDR nivå 2.  

The Company con(nues to review and to consider its obliga(ons with regard to the principal 
adverse impacts of investment decisions on sustainability factors as set out in ar(cle 4 and 
ar(cle 7(1) of the SFDR. In par(cular, the Company awaits the finaliza(on of the SFDR Level 2 
Regulatory Technical Standards, which are expected to enter into force during 2022. The 
decisions and disclosures pursuant to SFDR ar(cles 4 and 7 may be reviewed once the SFDR 
Level 2 Regulatory Technical Standards have been approved and once the data and tools to 
measure principal adverse impacts in non-listed life science and technology companies have 
developed and become more efficient. 

Bolaget fortsäRer aR utvärdera och överväga sina skyldigheter gällande investeringsbeslutens 
huvudsakliga nega)va konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som anges i ar)kel 4 och ar)kel 7.1 
i SFDR. I synnerhet inväntar Bolaget sluVörandet av de tekniska standarderna för SFDR nivå 2, 
som förväntas träda i kraQ under år 2022. Beslut och offentliggörande i enlighet med SFDR-
ar)klarna 4 och 7 kan ses över när de tekniska standarderna för SFDR nivå 2 har antagits och 
när data och verktyg för aR mäta de väsentliga nega)va konsekvenserna avseende icke-
noterade life science - och teknikföretag har utvecklats och blivit effek)vare. 

Transparency of remuneraMon policies in relaMon to the integraMon of sustainability risks/ 
Transparens av ersä@ningspolicy i förhållande <ll integrering av hållbarhetsrisker 
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The personnel and directors are encouraged to consider the long-term effects of their 
investment decisions and avoid taking short-term risks in order to achieve personal gain. Since 
the Company is not authorised under the Direc(ve 2011/61/EU of the European Parliament 
and of the Council of 8 June 2011 on Alterna(ve Investment Fund Managers (“AIFMD”), it has 
not dra_ed any remunera(on policies in accordance with the AIFMD.  

Personal och styrelseledamöter uppmuntras aR beakta de långsik)ga effekterna av sina 
investeringsbeslut och undvika aR ta kortsik)ga risker för aR uppnå personlig vinst. EQersom 
Bolaget inte är auktoriserat enligt Europaparlamentets och Rådets direk)v 2011/61/EU av den 
8 juni 2011 om förvaltare av alterna)va investeringsfonder (“AIFMD”) har det inte utarbetat 
någon ersäRningspolicy i enlighet med AIFMD.
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