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Beskrivning 
Fonden är en aktiefond som har en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader. Fonden kan även 
placera i andra fonder och på konto i kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att 
effektivisera fondens förvaltning. 

 
Hållbarhetsinformation 

 
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

 
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden 

 
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 

 
Metod som används: 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. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet 
hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart 
investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta. 
Fondbolagets kommentar 
Fonden jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer 
och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt 
bolagsstyrning. 

 
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser 
och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska 
analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, 
analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. 

 
Övrigt 

 
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in 

 



Metod som används: Fonden väljer bort 
Produkter och tjänster 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det 
bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. 
Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster 
som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning. 

 
Klusterbomber, personminor 

 
Kemiska och biologiska vapen 

 
Kärnvapen 
Fondbolagets kommentar 
Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen. 

 
Övrigt 
 

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. 
Fondbolagets kommentar 
Om det konstateras att ett bolag har agerat i strid med internationella normer, utreds frågan. Därefter avyttras 
innehavet på ett ansvarsfullt sätt. 

 
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som 
fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet- Detta alternativ avser fonder som tar fram en 
handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 
Metod som används: Fondbolaget påverkar 
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med 
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 
Bolagspåverkan i egen regi 

 
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 

 
Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 
Röstar på bolagsstämmor 


