H Å L LB AR H ET S IN FO R MA T IO N
☐

Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9).

☒

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8).

☐

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala
egenskaper eller har hållbar investering som mål.

☐

Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Förvaltarens kommentar:
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att inkludera hållbarhetsaspekter
som en del i den analys som utförs löpande på befintliga och potentiella innehav.
Hållbarhetsanalysen syftar till att bättre förstå bolagen och deras process för hållbarhetsarbete.
Fonden har en utarbetad modell för att välja in, välja bort, och påverka utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Genom att proaktivt driva denna process påverkar fonden, via sina
investeringar, de bolag i respektive sektor som redan är framstående inom hållbarhetsområdet, och
även de som arbetar för att utveckla sin hållbarhetsprofil. Processen används också för att välja bort
bolag som inte uppfyller kraven.
Modellen drivs som en transparent, och löpande, process för att främja miljörelaterade eller sociala
egenskaper där alla bolags förbättringar främjar utvecklingen till en hållbar värld.

1 . H Å L LB AR H ET S R E LA T ER AD E E G E N SK A P E R S O M FR Ä MJ A S I
FÖ RV A L TN I NG EN AV FO N D EN, E L L E R S O M IN G Å R I FO ND E NS
M ÅL S Ä TT N ING :
☒

Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

☒

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

☒

Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption)

☐

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper (specificeras nedan om ja)
Specificering:
2 . RE F ER E NS VÄ RD E N:

☐

Fonden har följande index som referensvärde:

☒

Inget index har valts som referensvärde.
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Förvaltarens

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex.

kommentar:

3 . M E TO DE R SO M AN V ÄN DS FÖ R A T T IN T E G R ER A H Å L L B ARH E T SR I SK ER,
FRÄ MJ A M I LJ Ö R E L A T ER AD E E L L E R SO C I AL A EG E NSK AP E R E L L ER
FÖ R A TT UP PN Å E T T H Å L L BA RH E TS R E LA T ER A T MÅ L
☒

Fonden väljer in
Förvaltarens

Fonden investerar i bolag som har en klimatpåverkan vilket gör det viktigt att

kommentar:

främja hållbarhetsfrågor så att bolagen utvecklar sitt hållbarhetsarbete för att bl.a.
kunna uppfylla målen i Parisavtalet.
Fondens modell för analys tar hänsyn till uppfyllnadsgraden av bl.a. följande
standardiserade normer: UNPRI, UN Global Compact, UN Sustainable
Development Goals (SDGs), och Transparency International’s Corruption
Perception Index. Utöver dessa tas även följande etablerade branschnormer i
beaktning: World Gold Council’s Conflict-Free Gold Standard, och Responsible
Mining Principles (RGMPs).
Fondens interna analys kompletteras med en extern analys som utförs av en
etablerad ESG-data-leverantör. Analysen baseras på ett flertal områden, några av
dessa är: styrelsens/ledningens kvalitet, styrelsens struktur, ägarskap och
aktieägares rättigheter, ersättning, revision och finansiell rapportering, samt
styrning av intressenter. Även exponeringen mot materiella ESG-frågor (MEIs) är
en del av bedömningen av hanterad och ej hanterad risk.
Fonden arbetar särskilt för att påverka de gruvbolag som fonden investerar i mot
en modern drift vilket betyder att de använder moderna teknologier som solenergi,
samt bränsleceller i sin verksamhet. Moderna gruvbolag återställer även miljön
kring gruvan när den stängs, och den skapade infrastrukturen (vägar, vatten, samt
elektricitet) återanvänds till andra projekt. Grundämnena som gruvbolagen
utvinner behövs för att möjliggöra bland annat elektrifieringen av vår värld. De
flesta av dessa grundämnen är fullt återvinningsbara.

☒

Fonden väljer bort
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Förvaltarens
kommentar:

3.1. Produkter och tjänster
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.
☒

Klusterbomber, personminor

☒

Kemiska och biologiska vapen

☒

Kärnvapen

☒

Vapen och/eller krigsmateriel

☒

Alkohol

☒

Tobak

☒

Pornografi

☒

Kommersiell spelverksamhet

☒

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

☒

Kol

☒

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

3.2. Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
☒

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs
antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
3.3. Länder

☒

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande
värdepapper utgivna av vissa stater.
Förvaltarens

Fonden utgår från Transparency International’s Corruption

kommentar:

Perception Index för att exkludera bolag som bedriver sin verksamhet i länder med
låga poäng.

3.4. Övriga exkluderande kriterier
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☐

Övrigt

4 . FO ND B O L AG E T P ÅV ER K A R
☒

☒

☒

☒

Fondbolaget påverkar.
Förvaltarens

Fonden använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

kommentar:

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

Bolagspåverkan i egen regi
Förvaltarens

Fondens modell för bolagspåverkan drivs som en transparent, och löpande, process

kommentar:

för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Förvaltarens

Fonden ställer sig positiv till samarbeten med andra investerare för att driva

kommentar:

hållbarhetsfrågor.

Röstar på bolagsstämmor
Förvaltarens
kommentar:

☒

Fonden ska normalt, där det är praktiskt möjligt, rösta på bolagsstämmor i de bolag
där den äger mer än 2% av aktuellt bolag.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Förvaltarens

Fonden är öppen för att delta i de valberedningar där fonden tillfrågas.

kommentar:
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