
Hållbarhetsinformation  

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.  

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.  

 

Fondbolagets kommentar:  

ESG aspekter är av stor betydelse för både företaget och för våra kunder som investerare och 
delägare i portföljbolagen. Vi använder både positiv och negativ screening i selekteringsprocessen. 

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 

Metoder som används för hållbarhetsarbete 

          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.  

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.  

Fondbolagets kommentar: Vi favoriserar företag som arbetar med ESG-frågor. Vi tror att företag som 
fokuserar på ESG faktorer både bidrar till ett bättre samhälle och är attraktiva investeringar. 

 

 Övrigt den tillämpar för att välja in.  

 

          Fonden väljer bort  
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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 

 Fondbolagets kommentar: 0% acceptansnivå 

 Kemiska och biologiska vapen 

 Fondbolagets kommentar: 0% acceptansnivå 

 Kärnvapen 

 Fondbolagets kommentar: 0% acceptansnivå 

 Vapen och/eller krigsmaterial 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

Alkohol 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

Tobak 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

Kommersiell spelverksamhet 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

Pornografi 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

Fossila bränslen 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

Kol 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars betydande verksamhet omfattas av området 
exkluderas 

 

Uran 

Fondbolagets kommentar: Bolag vars huvudverksamhet omfattas av området 
exkluderas 
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Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

Fondbolagens kommentar: 

Övrigt 

Fondbolagens kommentar:  

  

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 undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella 

normer.  

Fondbolagets kommentar: Nordic Equities utgår från GES Internationals process där portföljerna 

screenas två gånger per år. En så kallad normbaserad screening som utgår från en analysmodell 

baserad på principen att företag har ett ansvarar att följa internationella normer. De identifierar 

även eventuella incidenter hos företag vilka informeras genom regelbundna alerts per mail. GES 

Global Ethical Standard Screening täcker FN Global Compacts tio principer inom de fyra normerna; 

Human Rights, Labour Rights, Environment och Corruption. 

          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:  

Länder  

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

värdepapper utgivna av vissa stater. 

 Fondbolagets kommentar:  

           Övrigt 

 

          Fondbolaget påverkar  

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

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

 

 

x 
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Bolagspåverkan i egen regi 

Fondbolagets kommentar: Årligen skickas ett brev till alla portföljbolag där Nordic 

Equities framför sitt ställningstagande i hållbarhetsfrågor samt påpekar eventuella 

kontroverser som bolaget varit involverat i under året. Bolaget för en regelbunden 

dialog med portföljbolagens ledning angående bolagets hållbarhetsarbete. 

 
           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 
Fondbolagets kommentar:  
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