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East Capital Global Emerging Markets Sustainable 
ESG-certifieras av LuxFLAG 
 

East Capital, specialist på tillväxt- och frontiermarknader, meddelar idag att 
fonden Global Emerging Markets Sustainable erhåller certifieringen LuxFLAG 
ESG Label. 

 
Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) grundades år 2006 och är en oberoende och 
internationell organisation som stödjer ansvarsfulla investeringar på finansmarknaden. 
Ursprungsmedlemmar är Luxemburgs regering, ALFI, ABBL, ADA, Europeiska 
investeringsbanken (EIB), Luxembourg For Finance och Luxemburgbörsen. 
 
Huvudsyftet med LuxFLAG ESG Label är att försäkra investerare om att strategin för en 
certifierad fond tar in överväganden kring ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i hela 
investeringsprocessen. Certifieringen kräver att en fond screenar 100 procent av sin investerade 
portfölj enligt ESG-strategier och standarder som erkänns av LuxFLAG. 
 
Karine Hirn, partner och Chief Sustainability Officer på East Capital säger: ”LuxFLAGs 
utvärderingsprocess är mycket omfattande och vi är därför särskild stolta över certifieringen 
som bekräftar vårt gedigna arbete på området. Fondens investeringsstrategi fokuserar på 
företag som är duktiga på att hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter och 
samtidigt bidrar till hållbar utveckling i tillväxtmarknader, och kombinerar även ingående 
processer för ESG-analys med aktivt ägande." 
 
Sachin Vankalas, Director General för LuxFLAG säger: ”Certifieringen utgör ett kvalitetsbevis 
för East Capital Global Emerging Markets Sustainable som tilldelats LuxFLAG ESG Label för 
användning under hela 2020. LuxFLAG ESG Label är erkänd för sin rigorösa process vid 
utvärderingen av en fonds investeringsstrategi, kravnivån på integreringen av ESG-kriterier i 
investeringsprocessen och graden av transparens för investerare.” 
 
East Capital Global Emerging Markets Sustainable strävar efter att ge förstklassig avkastning 
genom att investera i företag i tillväxtmarknader och har sedan fondens lansering den 9 januari 
2019 överträffat index med 8,7%1. Fonden investerar i sektorer som finansiella tjänster, teknik, 
konsumtionsvaror, kommunikationstjänster och fastigheter, samt strävar efter att hålla en låg 
omsättning genom att investera i högkvalitativa företag med långsiktiga tillväxtutsikter. East 
Capital utvärderar och granskar företagen genom ett eget scorecardsystem för ESG som 
genererar ett hållbarhetsbetyg. Betyget används för portföljallokering och riskhantering samt 
möjliggör för justeringar av scenarier och antaganden för fonden. 
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1 A-aktier (SEK), per den 9 januari 2020. 
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Om East Capital 
East Capital är en global aktiv kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och 
frontiermarknader. Våra lokala investeringsteam baserar sin investeringsstrategi på ingående 
kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök. Utvärdering av ESG-
relaterade risker och möjligheter utgör en integrerad del av investeringsprocessen. Vi föredrar 
investeringar i bolag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.  
 
East Capital är en del av East Capital Group, som grundades i Sverige 1997 och har kontor i 
Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn. East Capital Group 
förvaltar 53 miljarder kronor för en svensk och internationell investerarbas bestående av 
institutionella investerare, företag och privatpersoner. 
 
För mer information, besök vår hemsida. 
 
 
Om LuxFLAG 
LuxFLAG är en oberoende och internationell organisation som grundades i syfte att stödja en 
ökad andel ansvarsfulla investeringar på finansmarknaden. LuxFLAG ESG Label tilldelas fonder 
som integrerar analys av miljömässiga- och sociala faktorer samt bolagsstyrning (”ESG”) genom 
hela investeringsprocessen. För att vara kvalificerad för certifieringen krävs att de ansökande 
utför screening av 100 procent av den investerade portföljen i linje med högsta industristandard. 
Den 12 december 2019 hade 183 finansiella produkter, motsvarande AuM om cirka EUR 72,5 
miljarder, i sju länder erhållit certifieringar utfärdade av LuxFLAG. 
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