Hållbarhetsinformation för Sensor Sverige Select
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i
förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE
förvaltningen av fonden
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i
företagsanalysen för att kunna hitta hållbara
bolag att investera i och därmed kunna
leverera en så hög riskjusterad avkastning
som möjligt

Hållbarhetsaspekter som beaktas i
förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på
miljö och klimat)
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna tar hänsyn till miljöaspekter
genom att utesluta bolag som är involverade i
kolhantering, samt i övrigt i bolag som har
stor negativ miljöpåverkan.
Sociala aspekter (t ex mänskliga
rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling)
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna kan endast placera i b olag på
den svenska börsen. Kontrollen av sociala
aspekter kring bolagen via media och
företagsanalyser underlättas därmed vilket
möjliggör för förvaltarna att välja justa bolag.
Bolagsstyrningsaspekter (t ex
aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av
korruption)
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna kan endast placera i bolag på
den svenska börsen. Kontrollen av
bolagsstyrningsaspekter via media och
företagsanalyser underlättas därmed vilket
möjliggör för förvaltarna att välja justa bolag.
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.
Fondens förvaltare tar hänsyn till
hållbarhetsfrågor

som har hög ranking i hållbarhetsfrågor där
det går att finna relevanta rankingdata.
Fonden väljer bort
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.
-

Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Alkohol
Pornografi
Kol
Uran

Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav
till fonden samt två gånger per år då samtliga
innehav i fonden kontrolleras.
Fondbolagets uppföljning av året
Fonden har under året inte ägt några bolag
vars verksamhet till mer än 5 procent är
hänförlig till produkter eller tjänster enligt
listan över det vi väljer bort. Efter årets
utgång har fonden också sålt alla aktier i
bolag som omsätter mer än 5 procent
hänförligt till vapen.

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
identifierade bolag som inte följer
internationella normer
Fondbolagets kommentar
Sensor Fonder AB har anslutit sig till FN:s
direktiv för hållbara investeringar som
inkluderar miljö-, samhälls- och
ägarstyrningsaspekter, UNPRI.
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
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i
bolag involverade i vissa länder /
räntebärande värdepapper utgivna av
vissa stater

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
Fonden placerar enbart i svenska
värdepapper noterade på svenska börser och
handelsplattformar.

Fondbolagets kommentar
Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i
företagsanalysen för att kunna hitta hållbara
bolag att investera i och därmed kunna
leverera en så hög riskjusterad avkastning
som möjligt.

Metod som används

Fondbolagets uppföljning av året:
Under året har bolaget startat sitt arbete med
hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Vi har vid
analysarbetet med bolag vi äger i fonden eller
är intresserade av att köpa till fonden
inkluderat hållbarhetsfrågor till bolagen som
en del i det arbetet där vi fäster vikt vid frågor
om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.
Vi erhåller också information indirekt om
bolagens hållbarhetsstatus via analyser från
andra aktörer, och via olika mediala kanaler
och seminarier. Vi söker självklart efter bolag

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.

Fondbolagets kommentar
Vi samarbetar med andra investerare i
specifika fall där information kan vara möjlig
att erhålla eller delge.
Fondbolagets uppföljning av året:
Under året har fonden varit ankarinvesterare i
ett bolag där förvaltarna vid flera
företagsbesök noggrant analyserat bolagets
hållbarhetsarbete, och delgivit
företagsledningen vår syn på vikten av aktivt
hållbarhetsarbete.
Röstar på bolagsstämmor
Fondbolagets kommentar
Bolaget använder sig inte av möjligheten att
rösta på bolagsstämmor i bolag i vilka vi äger
aktier. Vi har inte de resurserna som krävs för
detta, vi är en liten eller mycket liten ägare i
de bolag vi äger och vill kunna både köpa
och sälja aktier vid alla tillfällen.
Fondbolagets uppföljning av året:
Ingen.
Deltar i valberedningar
Fondbolagets kommentar
Bolaget använder sig inte av möjligheten att
delta i valberedningar i bolag i vilka vi äger
aktier. Vi har inte de resurserna som krävs för
detta, vi är en liten eller mycket liten ägare i
de bolag vi äger och vill kunna både köpa
och sälja aktier vid alla tillfällen.
Fondbolagets uppföljning av året:
Ingen

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning
och kontroll.
Fonden använder interna resurser för
hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna gör egna företagsanalyser som
inkluderar hållbarhetsaspekter. Förvaltarna
utför bolagspåverkan genom frågor och
diskussioner med bolag kring
hållbarhetsaspekter.
Fonden använder externa resurser för
hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Sensor Fonder AB har anslutit sig till FN:s
direktiv för hållbara investeringar som
inkluderar miljö-, samhälls- och
ägarstyrningsaspekter, UNPRI.

Ytterligare information
Fondens innehav publiceras på
fondbolagets hemsida
Fondbolagets kommentar
10 största innehav publiceras månadsvis
genom vårt månadsbrev som finns att hämta
på vår hemsida.
www.sensorfonder.se/månadsbrev
Hel- och halvårsrapporter kring fondens
samtliga innehav finns på vår hemsida.
www.sensorfonder.se
Uppdateringsfrekvens: Månadsvis och
halvårsvis
Övrigt

Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget ställer frågor om
hållbarhetsarbete hos bolag som vi äger eller
är intresserade av att investera i vid kontakter
med bolaget.
Bolagspåverkan i samarbete med andra
investerare

Fondbolagets kommentar
Sensor Fonder har undertecknat FN:s
principer för ansvarsfulla investeringar
(UNPRI) och är medlem i Swesif,
Sweden Sustainable Investment Forum.

