
                
 
Sammenfatning Aescap Life Sciences 

Aescap Life Sciences ("Fonden") har til formål at skabe værdi ved at investere i offentligt handlede 
aktier i biofarmaceutiske virksomheder og potentielt også i virksomheder inden for diagnostik 
og/eller medicinsk udstyr. Fondens målsætning er at opnå et gennemsnitligt minimalt årligt 
nettoafkast (efter fradrag af omkostninger) på over 20 % på mellemlang sigt. Fonden vil typisk 
investere i virksomheder med potentiale til mere end at fordoble deres aktiekurs over en periode på 
højst 4-5 år. Ved siden af målsætningen om at skabe et finansielt afkast for investorerne har fonden 
også en social karakteristika. Hovedfokus for fondens investeringer er forskning i, udvikling eller 
produktion af behandlinger/løsninger for sygdomme med et stort udækket medicinsk behov. Et stort 
udækket medicinsk behov er blevet defineret som sygdomme, der er kendetegnet ved 
(utilstrækkelige) tilgængelige behandlinger, som har alvorlige konsekvenser for patienten og 
sundhedssystemet, og som er udbredt i de geografiske områder, hvor virksomheden i øjeblikket 
markedsfører, planlægger at markedsføre eller distribuere sit nuværende eller fremtidige 
produkt(er).   
  
Fonden tilstræber at opbygge en portefølje bestående af ca. 20 virksomheder, der bidrager til den 
sociale karakter, og hvoraf en andel på mindst 30 % (af fondens investerede kapital) betragtes som 
bæredygtige investeringer. Investeret kapital er fondens aktiver, eksklusiv kontanter.  
   
Ud over at fastlægge, hvilke bæredygtighedsrisici der anses for at være væsentlige for hvert 
investeringsselskab baseret på Sustainability Accounting Standards Board ("SASB"), analyserer 
fonden også investeringsselskabets parathed over for disse bæredygtighedsrisici som en del af due 
diligence-processen. Fonden tager hensyn til indikatorerne for Principe Adverse Impact ("PAI") for at 
afgøre, om en investering kan betragtes som bæredygtig. Den undersøger processerne og 
politikkerne for enhver potentiel investering med hensyn til almindelige miljømæssige og sociale 
risici i bioteknologisektoren som defineret af SASB og PAI-indikatorerne.  
   
Overvågning af investerede virksomheder med hensyn til deres miljømæssige, sociale og 
styringsmæssige præstationer ("ESG") foretages hver måned på grundlag af bæredygtighedsrisici, 
investeringsfordelingen i forhold til de sociale aspekter og den andel af investeringerne, der anses 
for at være bæredygtige.  
   
Fonden samarbejder med investeringsvirksomheder for at forbedre deres ESG-præstationer gennem 
engagement. Engagementet kan bestå af møder med ledelsen, anmodninger om data til 
investorrelationer for at forbedre politikker og praksis eller formelle afstemninger i de investerede 
virksomheder, når det anses for nødvendigt.  
   
Rapporteringen sker hver måned og hvert kvartal med opdateringer af de finansielle resultater. 
Fonden offentliggør en årlig rapport om engagement, der fremhæver porteføljeforvalterens 
engagementaktiviteter samt eventuelle ændringer i investeringsselskabernes politikker og praksis. 


