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1. HÅLLBARHETSINFORMATION 
 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden. 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

2. HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV 

FONDEN 
 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till 

ledande befattningshavare och motverkande av korruption) 

☐ Andra hållbarhetsaspekter (specificeras nedan om ja) 

 Specificering:  

 

3. METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET 
 

3.1. FONDEN VÄLJER IN 

☒  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och 

affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag 

i fonden. 

Fondbolagets kommentar:  

 

Fonden ska investera i företag som är verksamma inom hållbar energiproduktion, 

hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. 

 

 

 



Urvalsarbetet baseras på förvaltarens kvalitativa analyser av företagens verksamhet. De 

kvalitativa analyserna grundar sig på hur stor del av verksamheten som utgörs av 

produkter eller tjänster inom de hållbarhetsområden listade ovan, samt de satsningar 

som företagen gör på forskning och utveckling i syfte att generera produkter eller 

tjänster som leder till ökad hållbarhet. 

 

 

☐  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

 

Fondbolagets kommentar: 

 Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får 

effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

 

☐  Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

Fondbolagets kommentar: 

 

 

 

 

 

3.2. FONDEN VÄLJER BORT 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem 

procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig 

till den angivna produkten eller tjänsten. 

 

3.2.1. Produkter och tjänster 

☒ Vapen och/eller krigsmateriel 

 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☒ Alkohol 

 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☒ Tobak 

 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☒ Kommersiell spelverksamhet 



 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☒ Kol 

 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☒ Uran 

 Fondbolagets kommentar: 

0 % är accepterad andel av bolagets omsättning från produkten. 

 

☐ Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

 Fondbolagets kommentar:  

☒ Övrigt 

 Fondbolagets kommentar: 

Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i Kärnkraft och dess avfall eller 

produktion av Pornografi.  

 

 

 

 

 

3.2.2. Internationella normer 

☐ Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella 

normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

 Fondbolagets 

kommentar: 

 

☒ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella 

normer. 



 Fondbolagets 

kommentar: 

 

☐ Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte 

kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont 

underkänns för investering. 

 Fondbolagets 

kommentar: 

 

 

3.2.3. Länder 

☒ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande 

värdepapper utgivna av vissa stater. 

 Fondbolagets kommentar:  

Fondens medel får inte investeras i företag som är börsnoterade och/eller har sin juridiska 

hemvist i länder som rankas lägre än plats 50 enligt Transparency International 

Corruption Perceptions Index. 

 

 

4. FONDBOLAGET PÅVERKAR 
 

☐ Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

 Fondbolagets kommentar: 

☐ Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Fondbolagets kommentar: 

☐ Bolagspåverkan i egen regi 

 Fondbolagets kommentar:   

☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 

 Fondbolagets kommentar:  

☐ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Fondbolagets kommentar:  

☐ Röstar på bolagsstämmor 

 Fondbolagets kommentar:  



☐ Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 

 Fondbolagets kommentar:  

☐ Annan bolagspåverkan (specificeras nedan om ja) 

 Fondbolagets kommentar:  

 


