
Hållbarhetsinformation 
 

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 

få exponering mot ESG-investeringskomponenterna som uppfyller ett visst miljö-, socialt och 

styrningsbetyg. Fonden är en specialfond som investerar i både fonder och andra värdepapper.  

Fonden har som krav att de fonder som fonden investerar i som lägst ska ha ett aggregerat 

MSCI ESG betyg på AA, vilket representerar en minimumpoäng på 7.1 av 10 (MSCI Rating). Vidare 

får varje enskild underliggande fond som lägst ha ett MSCI ESG betyg på BB, vilket 

representerar en minimumpoäng på 2.9. Max 10 % av Fonden får sakna rating. 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. MSCI betyget beräknas genom att använda sig av MSCI ESG ratings 

methodology som går att hämta på https://www.msci.com/esg-ratings.  

 

MSCI Disclaimer: 

scores, ratings or other indicators. The Information is for internal use only,and may not be 

reproduced/redisseminated in any form, or used as a basis for or a component of any financial 

instruments or products or indices. The MSCI Parties do not warrant or guarantee the originality, 

accuracy and/or completeness of any data or Information herein and expressly disclaim all 

express or implied warranties, including of merchantability and fitness for a particular purpose. 

The Information is not intended to constitute investment advice or a recommendation to make 

(or refrain from making) any investment decision and may not be relied on as such, nor should 

it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or 

prediction. None of the MSCI Parties shall have any liability for any errors or omissions in 

connection with any data or Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, 

punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the 

possibility of such damages. 

 

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. Eftersom fonden vid 

investeringsbeslut aktivt väljer in fonder där hållbarhetsriskerna är lägre, är dessa riskers 

https://www.msci.com/esg-ratings


inverkan på fondens avkastning troligen lägre. Fondens hållbarhetsrisk bedöms vara medel. 

Stor vikt läggs vid hållbarhetsrisker i samband med valet av fonder. Detta görs genom att urvalet 

av underliggande fonder både analyseras utifrån ett ESG betyg, och utifrån de underliggande 

innehavens positiva påverkan på miljörelaterade frågor. Sammantaget bedöms 

hållbarhetsrisken vara medel på portföljnivå.  

 

 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonder, 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  

 

Fondbolagets kommentar: 

Fonden främjar miljörelaterade, sociala egenskaper samt praxis för god styrning genom att 

integrera hållbarhetsrelaterade faktorer i investeringsbesluten. Detta sker genom att alla 

investeringar screenas i ett externt hållbarhetsverktyg för att säkerställa att de uppnår ett visst 

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

 

 

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. 

 

investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande 

endast tillämplig på den del av 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: Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i alla 

investeringsbeslut. Varje ny investering screenas för att säkerställa att den når upp till det lägsta 

betyget som Fonden satt upp, BB (MSCI Rating) och att den sammanvägda portföljen samtidigt 

har ett aggregerat minimumbetyg motsvarande AA (MSCI Rating). Metodologin bakom betyget 

består av tre pelare: Miljörelaterade, sociala egenskaper samt bolagsstyrning.  

Pelarna är en funktion av 10 underliggande teman, bland annat klimatförändringar, utsläpp, 

sociala möjligheter, bolagsstyrning samt bolagsbeteende och har i sin tur 35 ESG nyckelfrågor 

som underliggande.   Dessa sammanvägs sedan och justeras för positiva samt negativa trender 

för att generera ett sammanvägt betyg på tillgången. I detta verktyg mäts både hur exponerade 

innehaven är mot olika frågor och även hur bolaget arbetar för att hantera denna exponering. 

 

 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 

 Alkohol 

 Tobak 

 Kommersiell spelverksamhet 

 Pornografi 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol). 

 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. 

 

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 och kan därför inte 

påverka enskilda bolag direkt. Påverkansarbete sker gentemot fondbolag för att vår 

hållbarhetspolicy och riktlinjer ska följas. 

 


