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Uppföljning av
hållbarhetsarbete 2021
Denna rapport innehåller information och uppföljning av det hållbarhetsarbete* vi utfört för våra
Sverigeregistrerade fonder samt för de utländska AIF-fonder som säljs i Sverige. Uppföljningen har byggts
kring den information som finns presenterad för dessa fonder i respektive Informationsbroschyr.

Hållbarhetsanalys
I alla Nordeas fonder beaktas hållbarhetsaspekter
i förvaltningen, men till olika grad. För att ta dessa
frågor i beaktan krävs analys. Under 2021 har vi
internt, främst genom vårt team för Ansvarsfulla
Investeringar, tagit fram analyser kring bolag som
är innehav i eller som kan bli aktuella som innehav
i våra fonder. Viss analys köps också in av externa
leverantörer. Exempelvis använder vi oss av analys
och dataunderlag från Bloomberg, MSCI ESG/Carbon
Delta, ISS ESG, TruevalueLabs, CDP, Auriel/Impactcubed, Verisk-Maplecroft och RepRisk.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i
förvaltningen av fonden
Alla Nordeas fonder integrerar hållbarhetsrisker i
investeringsbesluten. Fondförvaltare inom Nordea
har tillgång till all hållbarhetsanalys nämnd ovan
och uppmanas att använda den som underlag för
sina investeringsbeslut. Analysen som nämns ovan
är inte tillgänglig för externa förvaltare av Nordeas
fonder. För dessa fonder gäller dock Nordeas
Policy för Ansvarsfulla Investeringar, vilket gör att
de måste exkludera bolag som ligger på Nordeas
exkluderingslista.

Påverkansarbete gäller även för obligationsinnehav,
om det är innehav som bryter mot internationella
normer.
Exempel på hur fonderna integrerar hållbarhetsrisker
i investeringsbesluten samt hur fonder främjar
miljörelaterade eller sociala egenskaper finns under
följande rubriker.

Utvärdering av bolagsstyrning
En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår
alltid i bedömningen av möjliga investeringar.
Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår
modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och
bolagsstyrning) och bygger på en global standard
för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av
aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt
hållbart värdeskapande.

Merparten av våra fonder främjar dessutom miljö- och
sociala aspekter genom sin förvaltning (fonder som
klassas som artikel 8 enligt SFDR - EU:s förordning om
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas
inom den finansiella tjänstesektorn). Några av Nordeas
fonder har hållbara investeringar som mål, i dagsläget
dock ingen av de Sverigeregistrerade fonderna (fonder
som klassas som artikel 9 enligt SFDR).
Vi är aktiva ägare genom att rösta vid bolagsstämmor,
delta i valberedningar och vi försöker påverka bolag
att utvecklas i en positiv riktning genom att föra
dialog med exempelvis företagens ledningsgrupper
eller hållbarhetsteam. Detta arbete tillämpas dock
i huvudsak för aktiefonder eller/och för den del
direktinvesteringar som finns i våra blandfonder.
Räntefonden Nordea Swedish Bond Stars tillämpar
också påverkansarbete genom dialog.
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* Rapporten gäller för fondernas direktinvesteringar. Då fonden investerar i andra fonder utförs hållbarhetsarbetet i
den underliggande fonden.

Fonder som omfattas av denna rapport och vilka hållbarhetskriterier som de omfattas av (förklaring av begrepp samt exempel från vårt
hållbarhetsarbete beskrivs i rapporten som följer)
Fondnamn

Kategori
enligt
SFDR

Fonden väljer in

Fonden väljer bort
- produkter och tjänster

Stars
rating

Tobak

Alkohol,
spel,
pornografi

x

x

x

x

MSCI
rating

PAFF

Institutionella Aktiefonden Stabil

8

Institutionella Aktiefonden
Sverige

8

Institutionella Aktiefonden
Världen

8

x

x

Institutionella
Företagsobligationsfonden

8

x

x

Institutionella Räntefonden långa
placeringar, SEK

8

x

x

Målarnas KapitalFond för
Avkastning

8

x

x

Nordea Aktieallokering

6

Nordea Alfa

8

Nordea Avtalspensionsfond Midi

6

Nordea Bostadsobligationsfond

8

Nordea Donationsmedelsfond

8

x

Nordea Generationsfond 50, 60,
70, 80, 90 och Senior

8

x

Nordea Institutionell
Aktieförvaltning

8

x

Nordea Obligationsfond

8

x

x

Nordea Olympiafond

8

x

x

Nordea Private Banking
Ränteportfölj

8

Nordea Småbolagsfond Sverige

8

x

x

Nordea Stabil

8

x

x

Nordea Stratega 10, 30, 50 och 70

8

x

x

Nordea Sverige Passiv

6

Nordea Swedish Bond Stars

8

Nordea Swedish Ideas

8

Nordea Swedish Stars

8

Tjänstemannarörelsens
Förvaltningsfond

8

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Kontroversiella
vapen och
militär
utrustning

Normbaserad
exkludering**

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kolbrytning*

x

x

x

CU
200

x

x

x

Fossila
bränslen

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

* Alla våra fonder exkluderar bolag med verksamhet inom kolbrytning då detta regleras i vår policy för Ansvarsfulla investeringar (länk). Markeringen i
tabellen ovan avser fonder som har striktare restriktion utöver det som regleras av policyn.
** Alla våra fonder omfattas av normbaserad granskning. Markeringen i tabellen ovan gäller för de fonder som direkt utesluter de bolag som på grund av
en överträdelse fastnar i granskningen istället för att som övriga fonder då inleda dialog.
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Metoder för
hållbarhetsarbetet
och exempel på hur de
tillämpats under 2021
Här beskriver vi de metoder som använts för att
integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade
eller sociala egenskaper, samt följer upp med
exempel från 2021.

Fonden väljer in
Att välja investeringar med omsorg är en del av
en aktiv förvaltning. För några av våra fonder väljs
investeringarna in i fonden med extra fokus på
hållbarhetskriterier.

Starsprocessen
I Nordea Swedish Bond Stars, Nordea Swedish
Stars och i Nordea Institutionell Aktieförvaltning är
hållbarhetsaspekter helt avgörande för förvaltarens
val av bolag. Bolagsvalen sker enligt vår så kallade
Starsprocess. Även Nordea Generationsfonder
använder sig av betygsättningen i vår Starsprocess.
Alla företag som kan komma i fråga i ovanstående
fonder genomgår en omfattande analys där
tyngdpunkten ligger på miljö, sociala och
bolagsstyrning (ESG). Analysen utförs av Nordeas
team för Ansvarsfulla Investeringar. Utifrån
resultaten i denna analys rankas företagen med
betygen A, B eller C. Företag med ranking A har
en stark bolagsstyrning på plats och adresserar
de största ESG-utmaningarna på ett bra sätt med
tydliga riktlinjer och bra rutiner. Företagen tar
också tillvara på möjligheter inom ESG och ligger
i framkant vad gäller detta. Vi ser gärna också
att affärsmodellen är långsiktigt hållbar, för att
utvärdera detta gör vi en bedömning kring huruvida
den kan länkas till FN:s hållbarhetsmål (Sustainable
Development Goals – SDG). Processen har utförts
löpande under hela 2021.
Vidare har vi under 2021 fört en aktiv dialog med
utvalda bolag som är innehav i dessa fonder.
Dialogerna syftar till att lyfta upp områden där vi
identifierat brister i bolagets hållbarhetsarbete och
där vi vill driva på en förbättring.
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Exempel på innehav i Nordea Institutionell
Aktieförvaltning, Nordea Swedish Stars, Nordea
Generationsfonder
Volvo är ett bra exempel på ett innehav som får
goda betyg i vår Starsprocess. Trots att bolaget,
med sin produktion av framförallt lastbilar och
bussar, är verksamt i en mycket koldioxidintensiv
bransch får de ett ESG betyg på A+. Detta höga
betyg får bolaget dels för att de är mycket
drivande i utvecklingen mot elektrifierade fordon
och maskiner, dels för sitt starka engagemang
för att hantera klimatrisker. Dessutom är Volvo
bra på att lämna relevant information om sitt
arbete med hållbarhetsfrågor och klimatrisker
(TCFD Reporting). Volvos arbete bidrar till FN:s
hållbarhetsmål nummer 12, Hållbar konsumtion
och produktion, samt till mål nummer 13, Bekämpa
klimatförändringarna.
Exempel på innehav i Nordea Swedish Bond Stars
Under året har fonden investerat i en social
obligation utgiven av Getinge, som är ett
svenskt börsnoterat medicintekniskt företag
och en global leverantör av innovativa lösningar
för operationssalar, intensivvårdsenheter,
sterilcentraler samt företag och institutioner
inom Life Science-området med produkter som
autoklaver, hjärt-lungmaskiner och respiratorer.

Den sociala obligationen finansierar investeringar
av produktionskapacitet för sjukvårdssystem
och utrustning. Obligationen uppfyller FN:s
globala hållbarhetsmål nummer 3 God Hälsa och
Välbefinnande för att säkerställa hälsosamma
liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Vi har också träffat Getinge för att grundligt
förstå verksamheten. Regelbundna möten med
en majoritet av de bolag vi investerar i, inklusive
hållbarhetsansvarig är en viktig del av vår
investeringsstrategi.

MSCI ESG-rating
Några av våra fonder använder sig av ESGrating, det vill säga analys och betygssättning av
företagens arbete med frågor som rör miljö, socialt
ansvar och bolagsstyrning, från analysföretaget
MSCI. Dessa fonder har ett lägsta tröskelvärde för
ESG-betyget. Under 2021 har ingen av dessa fonder
haft innehav med MSCI ESG-betyg under detta
tröskelvärde.

Fondens förvaltare tar hänsyn
till hållbarhetsfrågor och
integrerar hållbarhetsrisker i
investeringsbesluten
Alla Nordeas fonder integrerar hållbarhetsrisker
i förvaltningen. Förvaltare för Nordeas
Sverigeregistrerade fonder har tillgång till
hållbarhetsanalys, och de intregrerar den
i olika omfattning beroende på fondens
investeringsprocess. Analysen under 2021
kommer delvis från vårt interna analysteam inom
Ansvarsfulla Investeringar och delvis från externa
leverantörer.

•

att vi inkluderar hållbarhetsrisker i riskanalysen
för alla våra fonder

•

att vi inkluderar hållbarhetsrisker i våra
investeringsbeslut.

Våra fondförvaltare och analytiker inkluderar
hållbarhetsrisker i investeringsbesluten för alla våra
aktivt förvaltade fonder. Hur detta går till är olika
för våra olika investeringsteam eftersom troligheten
för att en händelse, kopplat till en hållbarhetsrisk,
ska inträffa varierar beroende på typ av investering,
investeringsstrategi och marknadsförutsättningar.
Hållbarhetsrisker är inkluderade i beslutsprocessen
tillsammans med traditionella finansiella faktorer, så
som risk och nyckeltal för värdering, när portföljen
sätts samman och utvärderas.
Utvärderingen av hållbarhetsrisker baseras på
ESG-data och information som görs tillgänglig för
fondförvaltare och analytiker i alla investeringsteam.
Detta kompletteras av den expertis som
analytikerna inom vårt team för Ansvarfulla
investeringar innehar. Detta team är en del av
vår Investment-organisation och är ansvariga för
att ge råd och underlag kring alla frågor som rör
ansvarsfulla investeringar.
Utöver det som nämns ovan integrerar vårt team
Risk & Performance Analysis, där det är relevant,
ESG-analys i riskrapporteringen och gör den
tillgänglig för analytiker och fondförvaltare på
daglig basis.

Integrering av hållbarhetsrisker i
investeringsbeslutsprocessen
En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala
eller bolagsstyrningsrelaterade händelser eller
förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna
ha en negativ betydande inverkan på investeringens
värde.
För Nordea Funds innebär integrering av
hållbarhetsrisker
•

att vi gör relevant ESG-information tillgänglig
för fondförvaltare och analytiker så att de
har möjlighet att identifiera risker såväl som
möjligheter i relation till frågor som rör miljö,
socialt ansvar och bolagsstyrning.
5

Foto: Getty Images

Fonden väljer bort – produkter och
tjänster
Alla fonder har granskats utifrån de kriterier för
exkludering som respektive fond har antingen
genom våra principer för ansvarsfulla investeringar
eller genom särskilda hållbarhetskriterier. Då
några bolag ändrat karaktär under 2021 har det
gjort att de blivit föremål för försäljning ur några
av våra fonder med särskilda hållbarhetskriterier.
Det kan exempelvis innebära att bolaget utökat
omsättningen från ett produktområde som en fond
exkluderar eller att bolaget fått ett sänkt ESG-betyg
till ett betyg som inte är godkänt för fonden.
Under året har vi förstärkt och breddat vårt utbud
av fonder med särskilda hållbarhetskriterier. I
samband med detta har ett antal fonder fått
utökade exkluderingskriterier vilket också lett till
att fonderna sålt av innehav som inte längre passar
med de nya kriterierna.
Bolag som exkluderats ur våra fonder under 2021 på grund
av särskild hållbarhetskriterier
Pinterest Inc
Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Generationsfond 70-tal
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd; NARI Technology Co Ltd;
Indus Towers Ltd; Giant Manufacturing Co Ltd; Kingboard
Laminates Holdings Ltd
Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Generationsfond 70-tal

Nordea Generationsfond 90-tal

Eaton Corp PLC
Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Generationsfond 70-tal

Nordea Generationsfond Senior

Guangdong Investment Ltd; KT&G Corp
Nordea Stabil
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Nordeas exkluderingslista
Alla Nordeas Sverigeregistrerade fonder omfattas
av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
I denna policy regleras de grundläggande
ESG-kriterier som alla våra fonder måste följa.
Bland annat innebär det att de måste exkludera
bolag som ligger på Nordeas exkluderingslista.
Exkluderingslistan revideras med jämna mellanrum.
Den fullständiga och uppdaterade
exkluderingslistan finns att hitta på https://www.
nordea.com/en/sustainability/exclusion.
Bolag som exkluderats under 2021 på grund våra
grundläggande ESG-kriterier och vilken fond som berörts
Bharat Electronics Ltd
Nordea Avtalspensionsfond
Midi

Fondbolaget påverkar
Vårt arbete med aktivt ägarskap och engagemang
kan delas in i två områden. Dels för vi dialog
med bolag som vi äger aktier i, i syfte att påverka
dem i en positiv riktning. Detta arbete sker med
fokus på klimat, vatten, mänskliga rättigheter
och god bolagsstyrning. Dels genom att vi utövar
vårt formella aktieägarinflytande och röstar vid
årsstämmor och deltar i valberedningar.

Bolagspåverkan i egen regi

Fossila bränslen
Utöver de restriktioner som regleras genom vår
Policy för Ansvarsfulla Investeringar, tillämpas
för våra fonder två olika sätt att arbeta med
restriktioner av innehav av bolag med verksamhet
inom fossila bränslen (se tabellen ovan för
fondspecifik information).

Exkludering av fossila bränslen
Några av våra Sverigeregistrerade fonder tillämpar
ett exkluderingsfilter för fossila bränslen. Det kan
exempelvis innebära att fonden inte kan investera i
företag med omfattande omsättning (vanligtvis mer
än 5 procent) från produktion av fossila bränslen.

Policy för fossila bränslen - PAFF
Under 2021 har vi utökat antalet Sverigeregistrerade
fonder som följer vår policy för fossila bränslen.
Fonder som omfattas av policyn utesluter bolag
inom branschen fossila bränslen, som inte har en
tydlig strategi för att ställa om till fossilfri energi i
linje med klimatmålen i FN:s Parisavtal. Eftersom
tillräckliga omställningsplaner saknas hos de
flesta fossila bolag så investerar dessa fonder i
praktiken inte i några bolag där mer än 5 procent
av bolagets omsättning är från utvinning av olja,
gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella
utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag
som saknar en plan för att fasa ut kol.

Fonden väljer bort – Internationella
normer
Nordeas fonder granskas för att vi ska upptäcka
eventuella investeringar i bolag som bryter mot
internationella normer. Denna process har utförts
under 2021 men granskningen har inte lett till att
några bolag exkluderats ur våra fonder detta år.

Utöver de exempel på dialoger vi nämnt tidigare i
denna uppföljning har vi under året i egen regi drivit
påverkansarbete bland annat i nedanstående bolag.
Arbetet utförs av Nordeas team för Ansvarsfulla
investeringar och gäller för samtliga fonder som har
innehav i dessa bolag.

Exempel på dialoger med bolag och vilket ärende det gällt
Atlas Copco: klimatpåverkan, mänskliga rättigheter
Activision Blizzard: jämställdhet, diskriminering
Thermo Fisher: hållbar produktion, diskriminering, säljansvar
Ericsson: anti-korruption
Nestlé: hållbart jordbruk, biologisk mångfald
Kinnevik: god bolagsstyrning
Nestlé: hållbar produktion
Johnson & Johnson: mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden
Hennes & Mauritz: arbtesvillkor, klimatpåverkan
Applied Materials: jämställdhet
Volvo: god bolagsstyrning

Bolagspåverkan i samarbete med andra
investerare
En del av vårt hållbarhetsarbete består i att i
samarbete med andra investerare ta en aktiv roll i
ett antal olika internationella initiativ. Exempel på
sådana som pågått under 2021 följer nedan.
Access to Medicine Index: En analys av de 20
bästa forskningsbaserade läkemedelsföretagen om
hur de gör läkemedel, vacciner och diagnostik mer
tillgängliga i låg- och medelinkomstländer.
AMR Cross Industry Expert Group, Business
Council for the UN: Nordea är medlem i denna
expertgrupp som sammanträdde första gången
i maj 2020. En branschöverskridande grupp för
att främja styrning och kollektiva åtgärder kring
antimikrobiell resistens (AMR) och dela insikter och
bästa praxis.
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Carbon Disclosure Project: CDP driver det största
globala informationssystemet för investerare,
företag, städer och regioner för att hantera deras
respektive miljöpåverkan.
Climate Action 100+: Ett globalt initiativ där
investerare samarbetar med de företag i världen
som har störst utsläpp av växthusgaser för att
förbättra förvaltningen av klimatförändringar,
minska utsläppen och stärka klimatrelaterade
finansiella upplysningar.
Institutional Investors Group on Climate Change:
IIGCC är ett forum för investerare för samarbete
avseende klimatförändringar.
Investor Alliance for Human Rights: Initiativ
som fokuserar på investerares skyldighet att
respektera mänskliga rättigheter och främja bolags
engagemang och arbete för att skydda dessa
rättigheter.
Investor Policy Dialogue on Deforestation: Vi är
en grundande och rådgivande kommittémedlem
i IPDD-initiativet, som formellt inrättades i juli
2020. Målet med IPDD-initiativet är att säkerställa
långsiktig ekonomisk hållbarhet för investeringar
genom att främja hållbar markanvändning och
skogsförvaltning och respekt för mänskliga
rättigheter.
The Net Zero Asset Managers initiative: I
december 2020 skrev vi under detta initiativ för
att stödja målet om nettonollutsläpp till 2050,
i linje med de globala ansträngningarna att
begränsa uppvärmning till 1,5 grader genom våra
investeringar.
Principles for Responsible Investments: PRI är
ett initiativ där investerare ska implementera ESG
(analys av miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning)
i sina investeringsprocesser.
Transition Pathway Initiative: Ett globalt
samarbete mellan investerare för att utvärdera
bolags övergång mot en ekonomi med låga
koldioxidutsläpp.
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Deltar i valberedningar
Under 2021 deltog våra representanter i ett 40tal valberedningar. Detta arbete berör endast
aktiefonder och de direktinvestering i aktier som vi
gör i våra blandfonder.

Exempel på valberedningar vi deltagit i år 2021
Axfood
Clas Ohlsson
Coor
Elekta
Hennes & Mauritz
Millicom
Sectra
Tele2

Bolagspåverkan genom externa
leverantörer
Under året har ingen bolagspåverkan skett genom
externa leverantörer.

Röstar på årsstämmor
Fondbolaget deltar aktivt i årsstämmor och
övrigt styrelserelaterat arbete med fokus på
ersättningsprogram och mångfald i styrelse, med
frågor om kvinnors representation som exempel.
I slutet av 2020 introducerade vi vårt ”Voting
2.0-projekt”, med målet att avsevärt öka röstningen
under de kommande två åren. Hittills har det
resulterat i att vi under 2021 har röstat på cirka 95
procent av alla stämmor som vi haft möjlighet att
rösta på. Det innebär att vi under 2021 röstade på
4155 årsstämmor varav 265 var svenska. Röstningen
har skett både genom så kallad proxy voting*
och genom egen närvaro vid stämmor. Nordeas
fonder använder två externa rådgivare vid röstning;
Institutional Shareholder Services och Nordic
Investor Services.
Exempel på viktiga ställningstaganden vid
bolagsstämmor
Vid årsstämmor under de senaste åren har vi sett
en stadig ökning av förslag som berör sociala
frågor, ofta relaterade till mångfald och mänskliga
rättigheter.

Under 2021 stöttade vi denna typ av
aktieägarförslag i bl.a. Alphabet. Förslaget
fokuserade på ett krav på att hitta oberoende
styrelseledamöter med erfarenhet av arbete med
mänskliga och/eller medborgerliga rättigheter.
Dessa bolags digitala plattformar har under de
senaste åren ställts inför flera sociala utmaningar,
inklusive hantering av hatretorik och eventuella
skadliga effekter på medborgerliga rättigheter,
vilket i sin tur utgör en risk för aktieägare.
Vid årsstämman för Amazon stödde vi exempelvis
ett förslag som innebar en revision av bolagets
arbete med medborgerliga rättigheter, mångfald
och inkludering. Detta eftersom bolaget fått in en
rad stämningar relaterade till diskriminering av
anställda.
Exempel på årsstämmor där vi röstat och vilka fonder vi
representerat då
Addnode
Nordea Småbolagsfond Sverige
Alphabet

H&M
Nordea Sverige Passiv

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Alfa

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Avtalspensionsfond
Midi

Nordea Generationsfond Senior

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Institutionell
Aktieförvaltning

Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Olympiafond

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Swedish Stars

Nordea Generationsfond 70-tal

Nordea Sverige Passiv

Sectra
Institutionella Aktief. Sverige

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Småbolagsfond Sverige

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Sverige Passiv

Nordea Generationsfond 70-tal
Volvo
Institutionella Aktief. Sverige

Nordea Generationsfond 80-tal

Institutionella Aktief. Världen

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Alfa

Nordea Generationsfond Senior

Institutionella Aktief. Stabil

Nordea Generationsfond 70-tal

Institutionella Aktief. Världen

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Avtalspensionsfond
Midi

Nordea Institutionell
Aktieförvaltning

Nordea Aktieallokering

Nordea Stratega 10

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Olympiafond

Nordea Avtalspensionsfond
Midi

Nordea Stratega 30

Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Swedish Stars

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Stratega 50

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Sverige Passiv

Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Stratega 70

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Generationsfond 70-tal

* Proxy Voting Innebär att vi inte går personligen på stämman
utan röstar elektroniskt, vilket till exempel kan ske via ombud.

Amazon
Institutionella Aktief. Världen

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Aktieallokering

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Avtalspensionsfond
Midi

Nordea Stratega 10

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Stratega 30

Nordea Generationsfond 50-tal

Nordea Stratega 50

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Stratega 70

Nordea Generationsfond 70-tal
Atlas Copco
Institutionella Aktief. Sverige

Nordea Generationsfond 70-tal

Nordea Avtalspensionsfond
Midi

Nordea Generationsfond 80-tal

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Generationsfond 90-tal

Nordea Generationsfond 60-tal

Nordea Sverige Passiv
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Länk till denna hittar du på sidan:
nordea.se/ansvarsfullainvesteringar
Där finns också mycket annan intressant
information om vårt arbete och våra processer.

Nordea Funds Ab, svensk filial
Mäster Samuelsgatan 21,
105 71 Stockholm
www.nordea.se
fonder@nordea.com
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Mer information om hur vi röstat under 2021
finns på vår Voting portal.

