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HÅLLBARHETSINFORMATION
☐ 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:

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 

men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

1. METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHETSRISKER, 

FRÄMJA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER ELLER 

FÖR ATT UPPNÅ ETT HÅLLBARHETSRELATERAT MÅL
☒ Fonden väljer in

Förvaltarens 

kommentar:

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, 

vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i 

fonden.

☒ Fonden väljer bort

Förvaltarens 

kommentar:

1.1. 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
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Kommersiell spelverksamhet
☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol)
☒ Uran
☒ Genetiskt modifierade organismer (GMO)

1.2. 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.

1.3. Länder

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

värdepapper utgivna av vissa stater.

1.4. Övriga exkluderande kriterier

☐ Övrigt

2. FONDBOLAGET PÅVERKAR
☐ Fondbolaget påverkar.


