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Hållbarhetsinformation Movestic Global Hållbar  2021-12-21 
 

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade 

eller sociala egenskaper, och om hållbar investering: 

 

☐ Fonden har hållbara investeringar som mål 

☒ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

☐ Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller 

sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål 

☐ Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)  

 

Fondbolagets kommentar: Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att 

använda sig av exkluderingskriterier och genom att investera i innehav som har hållbara 

investeringar som mål. Fonden är en s.k. fond-i-fond som endast investerar i andra fonder. 

Fonden har som krav att de fonder som fonden investerar i ska tillämpa minst lika stränga 

exkluderingskriterier som fonden själv. Fondens förvaltare strävar efter att hitta fonder som 

inkluderar innehav som bidrar till ett eller flera miljömål. Utvärderingen av dessa innehav sker 

genom hållbarhetsanalyser via externa informationskällor, vilket även ger förvaltarna ett underlag 

på de hållbarhetsrisker som kan uppstå i fonden.  

 

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller 

omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ 

inverkan på investeringens värde. Fonden beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. 

Riskerna hanteras bland annat genom screening av samtliga fonder utifrån utvalda produkter och 

tjänster. Eftersom fonden vid investeringsbeslut aktivt väljer in fonder där hållbarhetsriskerna är 

lägre, är dessa riskers inverkan på fondens avkastning troligen lägre. 

 

Fondens hållbarhetsrisk bedöms vara låg. Stor vikt läggs vid hållbarhetsrisker i samband med 

valet av fonder. Detta görs genom att urvalet av underliggande fonder både analyseras utifrån 

exkluderingskriterier, men även utifrån de underliggande innehavens positiva påverkan på 

miljörelaterade frågor. Sammantaget bedöms hållbarhetsrisken vara liten på portföljnivå.  

 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i 

fondens målsättning: 

 

☒ 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  
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Fondbolagets kommentar: Miljörelaterade egenskaper främjas genom exkludering av 

investeringar i oljesand och termiskt kol samt genom att aktivt välja in innehav i bolag som arbetar 

för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom exkluderingen av investeringar i oljesand och 

termiskt kol gör inte fonden några investeringar i bolag som allmänt sett anses ha en stor negativ 

klimatpåverkan. Genom att använda sig av exkluderingskriterier ser fonden till att kapital inte 

investeras i verksamheter som i hög grad bidrar till miljöföroreningar och andra negativa externa 

effekter. Det kan även vara ett effektivt sätt att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Fonden 

har en omfattande exkluderingslista med sex olika områden som fonden inte investerar i. Vidare 

främjas miljörelaterade egenskaper genom att fonden bland annat investerar i innehav där 

underliggande bolag uppvisar en hög förmåga att hantera sina hållbarhetsrisker och möjligheter.  

 

Förutom att använda exkluderingskriterier arbetar fonden även med inkluderingsstrategier. Detta 

sker bland annat genom investeringar i innehav vars mål är att hantera klimatförändringar för att 

minimera exponeringen till övergångs- och fysiska klimatrisker. Vidare är dessa innehavs mål att 

hjälpa investerare att hitta nya möjligheter och att anpassa sig till Parisavtalets krav om att 

begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.  

 

-in-

underliggande bolag som har högst hållbarhetsbetyg i sina respektive sektorer. Detta 

tillvägagångsätt kan förhoppningsvis bidra till att påverka andra jämförbara bolag i en mer hållbar 

riktning. 

 

Sociala egenskaper främjas genom att de fonder som fonden investerar i åtar sig att inte investera 

i bolag som bryter mot FN:s principer i Global Compact. Detta omfattar bland annat att bolagen 

åtar sig att inte kränka mänskliga rättigheter, att inte använda sig av barnarbete, att avskaffa 

diskriminering, att motverka korruption samt att erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 

  

Ovanstående kriterier bedöms, mäts och övervakas på regelbunden basis med hjälp av ett 

verktyg som tillhandahålls av en extern dataleverantör. Detta verktyg används även för att mäta 

bland annat vårt koldioxidavtryck och löpande utvärdera innehaven utifrån deras sammanvägda 

ESG betyg. Detta ger fondens förvaltare möjlighet att kontinuerligt utvärdera innehaven både på 

avkastningsbasis och även utifrån de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden 

främjar.  

 

För mer information om de metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker och främja 

miljörelaterade eller sociala egenskaper, se nedan 

integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett 

hållbarhetsrel  

 

Fondens underliggande investeringar bidrar till miljömålet om att begränsa klimatförändringarna.  
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Referensvärden: 

 

☐ Fonden har följande index som referensvärde:   

☒ Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter: 

 

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (artikel 8) och gör hållbara investeringar i 

ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR. 

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för 

miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.  

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är 

förenliga med taxonomin.  Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål 

är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av 

fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 

ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-

taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga 

uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat 

fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna 

fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara 

ekonomiska verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 

egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:  

 

☒ Fonden väljer in 

 

Fondbolagets kommentar: 

 

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av fonder. Fonden har specifika och 

uttalade kriterier för att välja in fonder utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Investeringar 

analyseras för att avgöra om de följer de hållbarhetskriterier som har satts upp. Detta görs 

genom att förvaltarna gör en grundlig analys av den potentiella investeringens 

hållbarhetspåverkan och hur den ställer sig relativt andra potentiella investeringar. Förvaltarna 

beaktar även innehav som har en positiv påverkan på klimatet och främjar miljömål som 

anpassar sig till Parisavtalets krav i att begränsa den globala uppvärmningen. Framtida 
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potentiella innehav analyseras och dokumenteras utifrån väsentliga miljömässiga och sociala 

aspekter.  

 

☒ 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.  

 

Produkter och tjänster 

☒ Klusterbomber, personminor 

☒ Kemiska och biologiska vapen 

☒ Kärnvapen 

☒ Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Avser civila handeldvapen 

☐ Alkohol 

☒ Tobak 

☐ Kommersiell spelverksamhet 

☐ Pornografi 

☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol). 

Fondbolagets kommentar: avser termiskt kol & oljesand 

☐ Kol 

☐ Uran 

☐ Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

☐ Övrigt 

 

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. 

 

☒ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs 

antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

☐ 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. 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar endast i fonder som åtar sig att inte investera i 

bolag som bryter mot UN Global Compacts riktlinjer.  
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Länder 

 

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

värdepapper utgivna av vissa stater. 

 

Övrigt 

 

☐ Övrigt 

 

☐ Fondbolaget påverkar 

 

☐ Bolagspåverkan i egen regi. 

☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 

☐ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

☐ Röstar på bolagsstämmor 

☐ Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 

☐ Annan bolagspåverkan. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden gör inga direktinvesteringar i aktier. Påverkansarbete sker 

gentemot fondbolag för att vår hållbarhetspolicy och riktlinjer ska följas. 

 


