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Hållbarhetsöversikt för Nordea Funds Ab 

Hållbarhet för oss  

Nordea Funds Ab är ett nordiskt fondbolag med säte i Finland och med filialer etablerade i Sverige, Norge och 

Danmark. Vi erbjuder ett brett utbud av fonder för såväl företagskunder och privata kunder som för 

institutionella investerare. Vårt breda fondutbud innefattar aktie-, räntefonder och alternativa fonder. Även om vi 

erbjuder indexfonder så ligger vårt fokus på aktiv förvaltning. Detta för att vi tror på de möjligheter som detta 

innebär, inte minst möjligheten att vara en ansvarsfull investerare.  

Vi är övertygade om att vi genom att investera ansvarsfullt också ökar våra möjligheter att leverera god 

avkastning. För i takt med att utmaningarna inom frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik ökar, ökar 

också behovet av att kunna hantera dessa frågor på ett proaktivt sätt. 

Hållbarhet i investeringsprocessen  

I all fondförvaltning är ekonomiska nyckeltal viktiga. I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, hållbarhet, 

socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet.  

Hos oss finns ett dedikerat team som ansvarar för dessa frågor. Deras arbete handlar om att granska och 

analysera företag, när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer så att inte 

barnarbete förekommer, om företaget har kontroll över sina säkerhetsrutiner eller hur de ser till att inte dumpa 

farliga gifter i naturen. Resultatet av deras arbete finns sedan tillgängligt för alla våra förvaltare så att de kan 

integrera denna information i urvalet av investeringar. 

Alla våra aktivt förvaltade fonder omfattas av Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar. Policyn innebär 

bland annat att vi går igenom fondernas innehav en gång per år med målet att kontrollera om något av de bolag 

vi investerar i bryter mot internationella normer eller regler. Om vi hittar sådana bolag försöker vi, genom dialog, 

att få bolaget att ändra sitt agerande. Om det visar sig att bolaget inte vill eller kan förändras säljer vi vårt 

innehav. 

I vårt arbete med hållbarhetsfrågor fokuserar vi främst på fyra områden; klimatförändringar, vatten, korruption 

och mänskliga rättigheter. 

Se Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar 
 
Se Sustainable Finance annual report 2017 (eng) 
 

Vi har också valt att inga av våra aktivt förvaltade fonder ska investera i företag som tillverkar eller utvecklar 

kärnvapen, klusterbomber, biologiska- och kemiska vapen och personminor. Vi investerar heller inte i bolag där 

mer än 30 procent av intäkterna kommer från försäljning av kol.  

Se vår lista över uteslutna företag. 

Exempel på vårt arbete i praktiken 

Under ett fältbesök i Indien år 2015 kunde vi rapportera om och visa på den enorma lokala miljöförstörelse som 

att antal läkemedelsbolags verksamhet orsakat där. Efter besöket startade vi upp ett samarbete med 

organisationen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) som drivs av läkemedelsindustrin. Arbetet har lett 

till ett antal initiativ och åtgärder där läkemedelsbolagen försöker tillmötesgå våra krav på förbättring. 

Hållbarhet i ägararbetet  

När du äger andelar i en fond äger du också indirekt aktier i de företag som fonden investerar i. Inom Nordea 

anser vi att aktiv ägarstyrning är en central del av uppdraget från våra andelsägare och att ägarstyrning skall 

utföras i deras intresse. Det sker exempelvis genom att vi deltar i valberedningar när styrelser ska väljas eller 

https://www.nordea.com/Images/37-43678/RI_Policy_DECEMBER_2017.pdf
https://www.nordea.com/Images/37-43678/RI_Policy_DECEMBER_2017.pdf
https://www.nordea.com/Images/37-259867/Sustainable%20Finance%20Annual%20Report%202017.pdf
https://www.nordea.com/sv/hallbarhet/hallbar-verksamhet/placeringar/lista-over-uteslutna-foretag/
https://www.nordea.com/sv/hallbarhet/hallbar-verksamhet/placeringar/lista-over-uteslutna-foretag/


  Maj 2018 

genom att vi använder vår rösträtt som aktieägare på bolagsstämmor, både i nordiska bolag och globalt. Syftet är 

att säkerställa en god långsiktig utveckling i de företag som vi investerar i. Det gynnar både aktieägare, anställda 

och andra intressenter. 

Under 2017 har vi deltagit i 72 bolagsstämmor i Sverige och röstat via fullmakt på ytterligare 380 utländska 

stämmor. Under året har vi deltagit i ett trettiotal bolags valberedningar där våra fonder tillhör de största ägarna. 

Särskilt fokus har under de senaste åren legat på att arbeta för en jämnare könsfördelning i styrelserna, men även 

att, där så är lämpligt, öka internationaliseringen av styrelserna. 

Nordea Funds Policy för ägarstyrning 

Hållbarhets- och temafonder  

I de fonder som ingår i vår Stars-familj har vi, utöver den finansiella analysen och vår generella policy för 

ansvarsfulla investeringar, också en invalsprocess.  Alla företag som kan komma i fråga för dessa fonder 

genomgår en mer omfattande ESG-analys (miljö, socialt ansvar och affärsetik). De företag som väljs till Stars-

fonderna är de som är starka både ur ett finansiellt perspektiv och är duktiga i sitt arbete kring miljö, socialt 

ansvar och affärsetik.  

Några av våra fonder har också särskilda etiska kriterier. Det innebär att dessa fonder inte investerar i företag där 

mer än 5 procent av omsättningen inriktar sig på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom 

vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.* 

Ytterligare ett antal av våra fonder investerar inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad 

på produktion och/eller försäljning inom kategorin kolbrytning eller där mer än 50 procent av bolagets 

omsättning är inriktad på produktion inom kategorin fossilt bränsle. ** 

Nordea Klimatfond placerar enbart i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en 

effektivare användning av världens resurser. 

Resurser och åtaganden för hållbarhet  

Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar är ett av Nordens största. Teamet utför mycket eget analysarbete 

och arbetar i nära samarbete med våra förvaltare. En viktig del i arbetet är också fältbesök och att föra dialog 

med företagen vi investerar i. Vi köper också in analys och faktaunderlag från externa leverantörer så som Ethix, 

MSCI och Oekom. 

Tillsammans med andra aktörer är vi starkare och kan göra som störst skillnad. Därför har vi skrivit under ett 

antal internationella initiativ och ingår i många samarbetsgrupper. Här följer exempel på projekt vi är delaktiga i:  

• Principles for Responsible Investments 

• Carbon Disclosure Project 

• Water Disclosure Project 

• Sustainable Investment Forums (SWESIF, FINSIF, NORSIF) 

Vill du veta mer?  

Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer. 

www.nordea.se/ansvarsfullainvesteringar 

 

 

* Gäller för Nordea Donationsmedelsfond, Nordea Global Dividend Fund, Institutionella Aktiefonden Stabil, Institutionella Aktiefonden 

Sverige, Instititutionella Aktiefonden Världen, Institutionella Räntefonden Långa Placeringar, Institutionella Företagsobligationsfonden, 
Nordea Institutionell Kortränta, Nordea Pro European Fund samt Nordea Swedish Stars.  

** Gäller för fonderna Institutionella Aktiefonden Sverige, Institutionella Företagsobligationsfonden, Institutionella Räntefonden Långa 
Placeringar, Nordea Institutionell Kortränta och Nordea Swedish Bond Stars.  
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