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Bästa läsare,

Framför er ser ni Fonditas första Årsrap-
port för ansvarsfulla investeringar som vi 
härefter kommer att publicera årligen. Vi 
vill främja ansvarsfullt investerande och 
med denna årsrapport vill vi berätta mer 
om vår investeringsverksamhet och om de 
metoder för ansvarsfullt investerande som 
vi stegvis tillämpat i vår verksamhet sedan 
år 1997.

I år firar Fondita sin 25 årsdag. Under denna tid har 
vårt förvaltade kapital stigit till ca 936 miljoner euro 
(2021), vårt fondutbud har vuxit från två fonder till 
åtta aktivt förvaltade aktiefonder och portföljförvalt-
ningsteamet består av fem erfarna portföljförvaltare.

Vi tror att viljan att kontinuerligt utvecklas är en av 
nycklarna till vår framgång. Vi kräver det av de fö-
retag vi investerar i och strävar efter det själv i vår 
dagliga verksamhet. Hållbarhet har hittat sin väg till 
kärnan av företagsstrategi och ansvarsfullt investe-
rande har varit en av de största drivkrafterna bakom 
den förändring vi under det senaste decenniet sett 
på marknaden.   

Förord
För investerare kan en bättre förståelse av miljöas-
pekter och olika trender som påverkar samhällsfö-
rändringar skapa möjligheter som ansvarsfullt age-
rande bolag kan erbjuda lösningar till. 
På Fondita har vi redan från verksamhetens början 
identifierat tre för oss viktiga megatrender vilka ska-
par goda värdeskapandemöjligheter samtidigt som 
de stöder en hållbar utveckling. Dessa är 1) klimat- 
och miljösmarta lösningar 2) hälsa och välmående 
samt 3) digitalisering.

Småbolagsinvestering har också alltid varit en 
stark del av vår identitet och här spelar egen fö-
retagsanalys en viktig roll. Vi tar hänsyn till håll-
barhetsfaktorer som en naturlig del genomgående 
i placeringsprocessen. 

Faktorer relaterade till miljö, samhällsansvar och god 
förvaltningssed har stor inverkan på hur vi definie-
rar möjligheter, ser risker och hur dessa påverkar fö-
retagets värdering. Som aktiva, långsiktiga ägare, är 
det naturligt för oss, att ha en god dialog med våra 
portföljbolag. I mån av möjlighet strävar vi efter att 
uppmuntra ansvarsfull och hållbar verksamhet och 
transparens i rapportering. Under 2022 kommer vi 
att fokusera särskilt på två hållbarhetsfrågor i våra 
företagsmöten. Dessa är ”Företagets strategi för att 
uppnå koldioxidneutralitet” och ”Företagets åtgär-
der för att uppnå jämlikhet och jämställdhet”.

Vi utvecklar ständigt vårt arbete inom området 
ansvarsfulla investeringar och år 2022 kommer att 
medföra många intressanta nya projekt. I denna Års-
rapport för Ansvarsfulla Investeringar lyfter vi fram 
våra egna principer och verksamhetsmetoder, men 
också vilka förändringar som till exempel regleringen 
av hållbar finansiering i EU har medfört och kommer 
att medföra. Rapporten inkluderar även omfattande 
ESG-rapporter för alla våra fonder.

Vi är övertygade om att företag som age-
rar ansvarsfullt och vars verksamhet är i 
enlighet med hållbara standarder på sikt 
kommer att vara bättre investeringsmål 
för våra kunder med en mer attraktiv 
riskprofil. Vi kommer att fortsätta vårt 
målmedvetna arbete som strävar till en 
god avkastning var hållbarhet och ansvars-
fullhetsaspekter alltid beaktas. 

Trevliga lässtunder!
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Principer och metoder
för ansvarsfullt investerande
Principer för ansvarsfulla investeringar 

Målet med vår placeringsverksamhet är att för våra kunder ge-
nerera en möjligast bra avkastning, ansvarsfullt och enligt 
vald placeringsstrategi. 

Våra principer för ansvarsfulla investeringar bygger på tron att 
företag som agerar ansvarsfullt och arbetar i enlighet med håll-
bara standarder är bättre investeringsmål på lång sikt då riskerna 
och möjligheterna relaterade till miljö, samhällsansvar och bo-
lagsstyrning (ESG-faktorer) är mer omfattat utforskade. Därför 
är det viktigt att integrera ansvarsfullhet genomgående i företa-
gsanalysen.

Vi strävar till att alltid i våra placeringsbeslut samt i vår egen 
dagliga verksamhet agera ansvarsfullt och i enlighet med håll-
bar utveckling. Ansvarsfullhet baserar sig på våra medarbetares 
värdegrund. I våra principer för ansvarsfulla investeringar, håll-
barhetsriskbedömning och i all vår verksamhet tar vi hänsyn till 
de vanligaste internationella överenskommelserna och standar-
derna som vägleder samhället och näringslivet.

Målet med ansvarsfullt investerande

Vi vill äga företag där hållbarhet och ESG-aspekter i sin helhet är 
en integrerad del av företagets strategi och företagskultur. Före-
taget bär ansvar för sina anställda och behandlar alla lika samt 
övervakar, mäter och förbättrar sitt eget miljöavtryck. Företagets 
omsättning kommer främst från affärsverksamhet som vi tror är 
långsiktigt hållbart och slutprodukten eller tjänsten ligger i linje 
med de övergripande värderingarna om hållbar utveckling. Vi har 
ett stort ansvar för klimatet och jobbar för att minska våra fon-
ders koldioxidavtryck. 

Alla Fonditas fonder, både småbolagsfonder och temafonder, är 
aktiva fonder som baserar sig på aktieval. De har en enhetlig in-
vesteringsfilosofi och samma strategi för ansvarsfullt investeran-
de. Vårt mål är att vara långsiktiga ägare i ansvarsfullt agerande til-
lväxtföretag av hög kvalitet och våra starka tematiska drivkrafter 
är klimat- och miljösmarta lösningar, hälsa och välmående samt 
digitalisering och teknologisk utveckling.

Principerna och metoderna som presenteras i nästa avsnitt täc-
ker alla aspekter relaterade till ansvarsfulla investeringar. Portfölj-
förvaltarna ansvarar i sitt dagliga arbete för implementeringen av 
metoderna och beaktande och integrationen av ESG-faktorer i 
företagsanalysen.
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Våra metoder för 
ansvarsfullt investerande 
Ansvarsfulla investeringar omfattar ett antal metoder, i 

olika skeden av investeringsprocessen, för att integrera 

ESG-faktorer i portföljförvaltningen. För Fondita är dessa 

metoder:

Genom negativ screening utesluter vi från vårt investe-
ringsuniversum vissa sektorer som vi har identifierat som 
ohållbara, antingen på grund av deras klimatpåverkan 
eller på grund av deras bredare samhälleliga påverkan. 
Bolag vars verksamhet bryter mot allmänna normer hör 
inte heller hemma i våra placeringsfonder. 
Syftet med positiv screening för våra tematiska fonder är 
att leta efter företag vars verksamhet är anpassade och 
som gynnas av olika hållbara megatrender. 

Att ta hänsyn till och integrera ESG-faktorer i bolagsanalysen står i huvudrollen 
för ansvarsfullt investerande. Det betyder att vid sidan av ekonomisk fundamen-
talanalys integreras ESG-faktorer in i helhetsanalysen. Vi använder både vårt eget 
interna företagsspecifika analysverktyg, och ESG-analyser från samarbetspartners 
samt ESG-verktyg och databaser från MSCI och Morningstar. Vi genomför också 
ESG-förfrågningar till portföljbolagen för att genomföra vår egen ESG-analys. Här går 
vi i detalj in på olika parametrar som berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.  

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt följande faktorer:

Miljö 

• Användning av förnybar 
energi

• CO2-utsläpp 
• Koldioxidrisk 

• Energiförbrukning
• Vattenanvändning

• Avfallshantering 
• Taxonomi 

Socialt ansvar 

• Jämställdhet och jämlikhet 
• Säkerhet

• Hälsa 
• Företagskultur

• Åtgärder för förebyggande 
av brott mot mänskliga 

rättigheter

Bolagsstyrning

• Styrmedel för bekämpning 
av korruption och mutor

• Oberoende styrelse
• Ersättningspolicy

• Förhållandet mellan 
ESG-faktorer och belöning
• Företagets riskhantering

Integrering av ESG-
faktorer i investerings-

analysen

Aktivt ägande

Förespråka hållbar 
utveckling och 

ansvarsfulla 
investeringar

Positiv screening

Negativ screening

Metoder för 
ansvarsfullt 

investerande



Fondbolaget Fondita  
Årsrapport 2021 6      30

Innan vi fattar investeringsbeslut strävar vi till att dis-
kutera med bolagets ledning för att försäkra oss att 
vår syn på bolaget och dess strategi stämmer överens 
med ledningens vision. Aktivt ägande återspeglas ock-
så starkt under själva investeringsperioden. Vi följer 
noggrant bolagets verksamhet och diskuterar med 
bolagsrepresentanter årligen. Under dessa möten dis-
kuterar vi frågor som berör den operativa verksamhe-
ten samt verksamhetsmiljön och uppmuntrar i mån 
av möjlighet en ansvarsfull och hållbar verksamhet och 
transparens i rapportering. 

Dessa möten ger oss också möjlighet att lyfta fram frå-
gor som är viktiga för oss. Från och med 2022 kom-
mer vi att identifiera minst två viktiga hållbarhetsfrågor 
som vi konsekvent kommer att diskutera med bola-
gens ledning. 

År 2022 kommer vi särskilt att fokusera på 1) bola-
gets strategi för att uppnå koldioxidneutralitet och 
2) bolagets åtgärder för att uppnå jämställdhet och 
jämlikhet.

Våra principer för ansvarsfullt investerande och ägars-
tyrning strävar efter långsiktig ökning av de innehavda 
bolagens värde. Fondita förutsätter att bolagen följer 
god ägarstyrning och förvaltningsprincip, till exempel 
genom att följa Värdepappermarknadsföreningens kod 
för bolagsstyrning (Corporate Governance). Dessutom 
läggs vikt på miljö- och samhällsansvar. Anses det att 
något av de innehavda bolagens ägarstyrning och för-

valtning inte är adekvat, försöker Fondita påverka bo-
laget och/eller dess ledare för att åstadkomma förän-
dringar. I sådana fall kan även samarbete med andra 
aktieägare förekomma. Fondita kan även bedöma att 
det tjänar andelsägarna bättre genom att avstå inneha-
vet än att påverka bolagets förfarande.

Fondita strävar att delta i de bolags bolagsstämmor 
där fondandelarnas intresse behöver skyddas. Vid be-
hov kan Fondita även rösta med hjälp av ombud via 
fullmakt (proxy). Fondita svarar för att rösträtten an-
vänds i enlighet med syftet och strategin med placerin-
gen i ifrågavarande bolag. Varje fond röstar individuellt 
på bolagsstämman.

På bolagstämmorna fäster Fondita särskild 
vikt i frågor som gäller fondandelsägarnas 
intresse. Sådana frågor gäller exempelvis:
 
• bolagens kapitalstruktur
• belöningssystem
• utnämning och sammansättning av 
styrelsen
• ESG-frågor
• transparenta påverkningsmöjligheter 
och utnämningsprocesser
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Samarbeten och investerarinitiativ 
Styrkan bakom ansvarsfulla investeringar betonas då en 
bred grupp investerare tillsammans driver viktiga frågor 
som berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det 
är viktigt för oss att ha en aktiv roll, både som ägare men 
även som förespråkare för hållbarhet i samhället överlag. 

Därför är Fondita aktivt engagerad i samarbetet med 
andra organisationer och vill bidra till en hållbar ut-
veckling. Vi har sedan år 2010 förbundit oss till FN:s 
principer för ansvarsfulla investeringar i vår investerin-
gsverksamhet och vi rapporterar årligen till UN PRI or-
ganisationen. 

Som undertecknare av FN:s principer för ans-
varsfulla investeringar förbinder vi oss att:

1. integrera ESG-frågor i våra investeringsprocesser och i 
vårt beslutsfattande
2. vara aktiva ägare och inkludera ESG-frågor som en del 
av vår ägarstyrning
3. eftersträva ändamålsenlig rapportering om ESG-frågor 
från de bolag vi investerar i
4. arbeta för att främja acceptans för och implementering 
av dessa principer inom investeringsbranschen
5. främja ansvarsfullt investerande tillsammans med 
andra investerare
6. rapportera våra aktiviteter och framsteg gällande 
implementering av principerna

Eftersom vi inte accepterar normförbrytare i vår investe-
ringsverksamhet vill vi också förbinda oss att följa sam-
ma principer och värderingar i vår egen verksamhet.

År 2021 undertecknades även initiativet Net Zero Asset 
Managers Initiative. Detta förpliktigar oss att uppnå 
nettonollutsläpp i våra fonder senast 2050. Mer informa-
tion om initiativet Net Zero Asset Management finns på 
sidan https://www.netzeroassetmanagers.org/. 

Fondita är också medlem i Finsif - Finlands forum för 
hållbara investeringar och Swesif - Sveriges forum för 
hållbara investeringar. Syftet med dessa sammanslutnin-
gar är att främja ansvarsfulla investeringar och fungera 
som en plattform för nätverkande och kunskapsutbyte. 

Vi har också undertecknat FN:s Global Compact ini-
tiativ. Genom att bli medlem förbinder sig företag och 
organisationer att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor 
och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet 
grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande princi-
per som är baserade på internationellt vedertagna kon-
ventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, 
miljö och anti-korruption. 

Företag som har anslutit sig till Global Compact förbin-
der sig att anta, stödja och genomföra dessa kärnvärden 
som rör mänskliga rättigheter, arbetsprinciper, miljö och 
antikorruption inom sin intressesfär. Företag och organi-
sationer som engagerar sig i initiativet kommer att upp-
fylla internationella skyldigheter i fråga om arbetsvillkor, 
mänskliga rättigheter, miljö och korruptionsbekämp-
ning i alla länder, oavsett i vilket land de är verksamma. 
Den ger företagen en ram för ansvarsskyldighet.

https://www.netzeroassetmanagers.org/
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En översikt av våra metoder för 
ansvarsfullt investerande

Negativ screening
Normbrytare
Sektorns inverkan på försäljningen > 5 %

 Fossilt bränsle
 Vapen
 Tobak
 Cannabis
 Alkohol
 Kommersiell spelverksamhet
 Snabblån
 Vuxenunderhållning
 Uran
 Genmanipulering (röd)

Positiv screening Företag vars verksamhet är anpassad till hållbara megatrender:
• Miljö- och klimatsmarta lösningar

• Hälsa och välmående

• Digitalisering och teknologisk utveckling

Integrering av ESG-faktorer
Hur vi tar hållbarhet i beaktande i vår egen ESG-analys

• Integrering av ESG-faktorer vid sidan av en grundläggande ekonomisk analys

• Vår ESG-analys tar hänsyn till aspekter som rör miljö, samhälle och styrning

• Användning av ESG-analyser av våra samarbetspartner

• Användning av databaser som MSCI och Morningstar (Sustainalytics).

Aktivt ägande och påverkande • Företagsmöten

• Möten med våra motpartsexperter

• ESG-frågeformulär till våra innehav

• Offentlig diskussion om ansvarsfulla investeringar

• Bolagsstämmor och röstning

Investerarinitiativ och ramar för ansvarsfulla 
investeringar

• PRI (2010)

• Finsif & Swesif (2018)

• UN Global Compact (2021)

• Net Zero Asset Managers Iniative (2021)

ESG-kommitté • Extern expertmedlem

• Årlig rapportering till styrelsen

ESG-rapportering • Fondspecifik ESG-rapportering

• MSCI:s rapporteringsmodeller

• Årsrapport för Ansvarsfulla Investeringar (2022)

• UNPRI-rapportering
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Fonditas ESG-kommitté
Fonditas mål är att kontinuer-
ligt utveckla och förstärka sitt 
arbete inom ansvarsfulla inves-
teringar. Portföljförvaltarna  
ansvarar i sitt dagliga arbete för 
integreringen av ESG-aspekter 
och hållbarhet, samt att följa 
med nya lagkrav och nyhetsflö-
den gällande hållbarhet. 

Utvecklingen av ansvarsfullt investe-
rande är en fortlöpande process. Fö-
rändrade reglerings- och rapporterin-
gskrav kräver vaksamhet och aktuell 
information. Samtidigt har det globala 
fokuset på hållbarhet och ansvarsfull-
het ökat enormt, vilket vi anser kräver 
en allt bredare expertis för att stödja 
investeringsbeslut. Företag kan också 
stå inför hållbarhetsrisker som kräver 
en bredare granskning. 

Av denna anledning inrättade Fondita i 
slutet av 2021 en ESG-kommitté. Syftet 
med kommittén är att träffas månat-
ligen för att utveckla Fonditas arbete 
inom ansvarsfulla investeringar, säkers-
tälla att den föreskrivna nivån på den 

lagstadgade rapporteringen upprät-
thålls, förutse hållbarhetstrender och 
-förändringar och vid behov, diskutera 
normbrott eller andra företagsspecifi-
ka ESG-frågor. Kommittén rapporterar 
om sin verksamhet till Fonditas styrel-
se. 

Kommittén består av representanter 
från portföljförvaltning och försälj-
ning, vår ESG-analytiker och en extern 
expertmedlem. Den externa ledamo-
tens roll i kommittén är att fungera 
som diskussionspartner och informell 
rådgivare.

Det var viktigt för Fondita att få in  
högklassig, extern expertis och vi bjöd 
därför in Hanna Silvola, ED, för att arbe-
ta med oss. Hanna har en omfattande 
expertis inom ansvarsfulla investerin-
gar. Hon arbetar för närvarande som 
biträdande professor och undervisar i 
ansvarsfulla investeringar vid Hanken 
och i olika ledarskapsprogram. Silvolas 
forskningsområden omfattar mätning, 
rapportering, verifiering och tolkning 
av företagsansvar som en del av finan-
siell information och beslutsfattan-

de. Silvola har undervisat vid London 
School of Economics och besökt Stan-
ford University.

”Finansmarknaderna befinner  
sig i en grön övergång mot ett  
koldioxidneutralt samhälle.  

Samarbete mellan universitet och 
finanssektorn är viktigt eftersom 
ansvarsfulla investeringar och 

relaterade regleringar utvecklas i en 
snabb takt. Som extern expertmed-

lem i Fonditas ESG-kommitté kan jag 
bidra med observationer från  
vetenskapens värld gällande  
ansvarsfulla investeringar”  

säger Hanna Silvola. 
 

ESG-kommittémedlemmar 2022
Marcus Björkstén – portföljförvaltare
Janna Haahtela – portföljförvaltare
Isabelle Ramsay – ESG-analytiker
Hanna Silvola – expertmedlem 
Fredrik von Knorring – försäljningsdirektör 
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Aktivt ägande

I vår placeringsfilosofi spelar aktieval en viktig roll. Alla våra fonder är 
koncentrerade fonder med ca 30-40 innehav per fond och som bas för 
investeringsbesluten genomförs omfattande internt analysarbete. Det-
ta är särskilt tydligt i småbolagsfonderna. Utöver detta värdesätter vi 
diskussioner med analytiker som följer bolaget, men i en viktig roll är 
bolagsmötena var vi diskuterar med företagsledningen för att verifiera 
implementeringen av strategin och framtidsutsikterna.

Som ägare avspeglas aktivitet för oss specifikt via bolagsmöten. Om situationen 
kräver det kan vi även rösta på bolagsstämmor eller påverka via investerarinitiativ 
tillsammans med andra investerare.

Som aktiva, långsiktiga ägare är det na-
turligt för oss att ha en god dialog med 
våra portföljbolag. I mån av möjlighet 
strävar vi efter att uppmuntra ansvarsfull 
och hållbar verksamhet och transparens i 
rapportering. Faktorer relaterade till miljö, 
samhälle och god förvaltningssed har stor 
inverkan på hur vi definierar möjligheter, 
ser risker och hur dessa påverkar företa-
gets värdering.
Som en del av vår strategi för ansvarsful-
la investeringar gör vi alltid en detaljerad 
ESG-analys av våra nya innehav, och stäl-
ler frågor om faktorer relaterade till miljö, 
samhälle och socialt ansvar samt god 
bolagssytrning.

Under 2022 kommer vi att fokusera särs-
kilt på två hållbarhetsfrågor i våra företa-
gsmöten. Dessa är ”Företagets strategi för 
att uppnå koldioxidneutralitet” och ”Fö-
retagets åtgärder för att uppnå jämlikhet 
och jämställdhet.

Bolagsmöten 2021
År 2021 förhindrade pandemin normala 
fysiska möten, men aktiviteten var desto 
större eftersom virtuella mötesmöjligheter 
ytterligare ökade högsta ledningens tid för 

investerare runtom världen. Fonditas 
portföljförvaltare deltog totalt i 641 
virtuella möten under år 2021.

På bolagsmötena diskuterar vi aktuella 
frågor som berör verksamheten, både ur 
en operativ synvinkel och i relation till 
verksamhetsmiljön. Vi diskuterar företa-
gets strategi, mål och förutsättningar för 
att genomföra en framgångsrik strategi. 
Konkurrenter och konkurrensfördelar, 
marknadsposition och prissättningskraft. 
ESG-aspekter står för en allt större roll i 
mötena, vilket är mycket positivt. Fokus 
ligger ofta på företagens miljöpåverkan, 
men vikten kring socialt ansvar och 
bolagsstyrning växer ständigt.

Som ramverk för diskussionerna används 
ofta FN:s hållbarhetsmål och företagens 
egna företagsansvar och hållbarhetsstra-
tegi.

”Som ägare avspeglas 
aktivitet för oss specifikt 

via bolagsmöten.”
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Megatrender och 
bolagsexempel
Vi har identifierat tre megatrender 
som vi anser vara hållbara och som 
sannolikt kommer att bestå för en 
lång tid framöver. Dessa trender är 
miljö- och klimatsmarta lösningar, 
hälsa och välmående samt digitali-
sering. 

De innebär alla en utveckling som i många fall bidrar 
till en mer hållbar framtid i kombination med struktu-
rellt växande underliggande marknader. Oavsett om 
det handlar om lösningar på miljö- och klimathot, 
bättre levnadsstandard för en åldrande befolkning 
eller resurseffektiva lösningar genom digitalisering, 
så kommer vi med största sannolikhet se en ökad ef-
terfråga globalt. En klar majoritet av våra innehav i våra 
fonder är på något sätt positionerade för att dra nytta 
av stark strukturell tillväxt och ökande investeringar 
inom dessa trender. Nedan har vi listat exempel på ett 
innehav från var och en av de tre, av oss på Fondita 
identifierade, hållbara och långsiktiga megatrenderna.

Miljö- och klimatssmarta lösningar

Befesa
Ett luxemburgiskt bolag som är specialiserat på att 
samla in problemavfall från stålindustrin och därefter 
återvinna värdefulla metaller ur detta avfall. Befesa är 
för närvarande verksamt främst i Europa och USA.  
Företaget håller också på att etablera sig i Kina genom 
att bygga två återvinningsanläggningar för att möta 
den lokala efterfrågan som uppstått till följd av strän-
gare krav av myndigheterna gällande hantering av 
problemavfall. 

Befesas hållbarhetsstrategi är helt i linje med deras 
affärsstrategi. Bolagets ambition är att göra världen 
mera hållbar genom att hjälpa sina kunder följa ut-
satta miljörelaterade krav och regleringar (gällande 
hanteringen av problemavfall). Genom att därtill åter-
vinna värdefullt material ur avfallet skyddas våra na-
turresurser samt biodiversiteten. I slutet av 2021 fanns 
detta innehav i fonderna Fondita Sustainable Europe 
och Fondita European Small Cap.

Hälsa och välmående

Straumann
Straumann är ett schweiziskt bolag som produce-
rar olika typer av tandimplantat, instrument samt  
proteser för tandvården. Bolagets produkter höjer på  
livskvaliten både via en bättre munhälsa samt färre 
bettfel. Efterfrågan på dessa produkter växer då den 
förväntade livslängden ökar och me delklassen blir 
mer förmögen. Därtill blir Straumanns produkter  
tekniskt mer avancerade och produkterna får en län-
gre livslängd och penetrationen för tandimplantat 
är fortsatt låg. Företaget har en ledande marknads-
position på en växande marknad och är, tack var  
företagets kvalitetskriterier, ett bra investeringsmål.

Straumann vill vara en förebild när det kommer till hå-
llbarhet. Både gällande klimatansvar men i synnerhet 
genom att förebygga tandhälsovård och helhetsväl-
mående. Miljömål är bland annat CO2-neutrali tet och 
100 % användning av förnybar energi. Socialt ansvar 
avspeglas i bolagets utbildningsverksamhet i låg- och 
medelinkomstländer samt i en företagskultur som bär 
ett starkt ansvar för arbetstagarnas välmå ende och ut-
bildning. 2026 skall kvinnor stå för 50 % (40% 2021) 
av ledningspositionerna. I slutet av 2021 fanns detta 
innehav i fonderna Fondita Healthcare och Fondita 
2000+.



Fondbolaget Fondita  
Årsrapport 2021 12      30

Digitalisering och teknologisk
utveckling 

Adesso
Adesso är en tysk IT-tjänsteleverantör som fokuserar 
på att optimera företagens centrala affärsprocesser. 
Företaget erbjuder bland annat IT-konsultationer och 
utveckling av individuella programvaru- och bran-
schlösningar. 

Vi anser att företaget är väl positionerat för att dra 
nytta av det växande behovet av att optimera arbets-
flöden och processer och följaktligen spara värdefulla 
resurser och energi samt öka produktiviteten.  Adesso 
är väl positionerat på en strukturellt växande marknad 
som leverantör av hållbara lösningar som effektiverar 
hur vi använder våra dyrbara resurser. 

Adesso har därtill kommunicerat en tydlig ESG-stra-
tegi beträffande energianvändning vid de olika kon-
toren, ökad användning av förnybar energi, ökad an-
vändning av förnybara material samt minskat resande 
för de anställda. Bolaget lyfter även fram vikten av att 
hålla kvar sina anställda och att de skall trivas på bola-
get. I slutet av 2021 fanns detta innehav i fonden Fon-
dita European Small Cap.
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Fondernas miljöcertifikat

Miljöcertifikat för placeringsfonder ger investe-
rarna garantier för att vissa kriterier uppfylls 
när det gäller hur miljöfaktorer integreras i fon-
dens investeringsprocess och innehav. År 2020 
beslöt vi att de fonder som har ett tydligt miljö-
fokus skulle ansöka om de miljöcertifikat som vi  
ansåg mest relevanta, nämligen nordiska  
Svanenmärket och österrikiska Ecolabel.  
Svanenmärket är det mest välkända och trovär-
diga certifikatet inom Norden, medan Austri-
an Ecolabel är allmänt erkänt i Centraleuropa.  
Fondita Sustainable Europe erhöll båda  
certifikaten under senare delen av 2020 och  
Fondita 2000+ erhöll Austrian Ecolabel under 
samma tid.

För en placeringsfond innebär Svanen märknin-
gen att: 
• Fonden utesluter investeringar i vissa branscher och företag 
som är särskilt problematiska ur ett hållbarhetsprespektiv
• Fonden genomför en omfattande ESG-analys av sina poten-
tiella investeringar och prioriterar företag som är mer hållbara.
• Fonden redovisar alla innehav kvartalsvis. Dessutom publice-
rar fonden en årlig rapport om fondens hållbarhetsresultat.
• Nordisk Miljömärkning uppmuntrar till aktivt ägande och 

belönar fonder som engagerar sig i de företag som investeras.
För en placeringsfond innebär Austrian Ecolabel 
att:
• Fonden utesluter investeringar i vissa branscher och företag 
som är särskilt problematiska ur hållbarhetssynpunkt.
• Fonden genomför en omfattande ESG-analys av sina poten-
tiella investeringar och prioriterar företag som är mer hållbara.
• Fonden åtar sig att ESG-risken ligger på en lämplig nivå.
• Fonden publicerar ESG-analyser om de viktigaste innehaven.
• Fonden offentliggör sina innehav kvartalsvis.

Vi är mycket stolta över att ha erhållit des-
sa certifikat och vi uppmuntrar även andra 
fondboalget att ansöka om miljöcertifikat 
till fonder med miljöfokus. Dessa certifikat 
är ett effektivt verktyg för att minska på 
”green washing” inom fondbranschen. 

Genom certifikatet kan investeraren vara 
säker på att fonden ur ett hållbarhetspers-
pektiv gör vad som lovas. Fonderna med 
miljöcertifikat kontrolleras och verifieras 
av certifikatens utgivare i en process som 
är grundlig och transparent. 

Läs mer om  
Svanen här.

Läs mer om Austrian 
Ecolabel här.

https://www.svanen.se/produkttyper/aktiefond/fondita-sustainable-europe/
https://www.umweltzeichen.at/en/products/sustainable-finance?cert_number=UW+1367
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FN:s mål för hållbar utveckling
FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) är 

en samling av 17 sammanlänkade mål som är  

utformade som en ”plan för att uppnå en bättre 

och mer hållbar framtid för alla”. De hållbara ut-

vecklingsmålen fastställdes 2015 av FN:s general-

församling och ska vara uppnådda år 2030. 

En lista över målsättningar och indikatorer för var 

och ett av de 17 hållbarhetsmålen, publicerades i en 

FN-resolution i juli 2017. Varje mål har ungefär 8-12 

målsättningar och varje mål har mellan 1 till 4 indika-

torer som används för att mäta framstegen mot att 

nå de uppsatta målsättningarna. De 17 målen (SDGs) 

är följande: 

1. Ingen fattigdom. Handlar om att avskaffa fattigdom i alla 

dess former globalt.

2. Ingen hunger. Handlar om att ingen ska lida av hunger och 
att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om.

3. God hälsa och välbefinnande. Handlar om att 

säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4. God utbildning för alla. Handlar om att alla ska få 

tillgång till utbildning av god kvalitet. 

5. Jämställdhet. Handlar om att uppnå jämställdhet och alla 

kvinnor och flickors egenmakt. 

6. Rent vatten och sanitet. Handlar om att försäkra att 

alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

7. Hållbar energi för alla. Handlar om att alla individer 

ska ha tillgång till hållbar, pålitlig och prisvärd energi.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt. Handlar om att alla människor ska ha ett arbete med 
goda arbetsvillkor och främja en inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt.

9. Hållbar industri, innovationer och infra-
struktur. Handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, 
främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innova-

tioner.

10. Minskad ojämlikhet. Handlar om att minska ojämlik-
heter inom samhällen och mellan länder. 

11. Hållbara städer och samhällen. Handlar om att 
göra städer säkra, inkluderande och hållbara. 

12. Hållbar konsumtion och produktion. Handlar 
om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion 

och produktion.

13. Bekämpa klimatförändringarna. Handlar om 
att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförän-
dringarna. 

14. Hav och marina resurser. Handlar om att bevara 
och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart 

sätt. 

15. Ekosystem och biologisk mångfald. Handlar 
om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och stoppa förlusten av 
den biologiska mångfalden. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. Hand-
lar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. 

17. Genomförande och globalt partnerskap. 
Handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för 
att tillsammans stärka arbetet för hållbar utveckling. 

Källa: FN.se
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Här har vi listat de fyra främsta målen 
som fonderna är anpassade till både ur 
ett operationellt och ett produkt- och 
tjänsteperspektiv (enligt MSCI). 

Med operationell anpassning menar vi vilka hå-
llbarhetsmål (SDGs) som bäst representeras i 
våra innehav när vi undersöker hur bolaget age-
rar operationellt. 

Med anpassning till produkt och tjänst menar 
vi vilka hållbarhetsmål som bäst anpassas till 
den faktiska produkt eller tjänst som bolaget 
producerar. Denna anpassning kan naturligtvis 
förändras med tiden, men vi anser att de rep-
resenterar våra värderingar, prioriteringar 
och tematiska fokus mycket väl.

De fyra viktigare hållbarhetsmålen 
Ur ett produkt- och tjänsteperspektiv

1. Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12).
2. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
(SDG 9).
3. Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13). 
4. Hållbar energi för alla (SDG 7). 

De fyra viktigare hållbarhetsmålen 
Ur ett operativt perspektiv

1. Jämställdhet (SDG 5).
2. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (SDG 8).
3. Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13).
4. Minskad ojämlikhet (SDG 10).

Text- och bildkälla: UN.com

FN:s mål för hållbar utveckling
anpassat till Fonditas fonder
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EU taxonomi
Vad handlar taxonomin om? 
För att uppfylla EU:s klimat- och energimål för 2030 
och nå målen för European Green Deal är det vik-
tigt att vi riktar investeringarna till hållbara projekt 
och verksamheter. 

Taxonomiförordningen är ett klassificeringssystem 
som fastställer vilken typ av verksamhet som kan 
anses vara miljömässigt  hållbar på sikt. EU:s taxo-
nomi ger företag, investerare och beslutsfattare tyd-
liga definitioner för vilka ekonomiska verksamheter 
som kan anses vara miljömässigt hållbara. På så sätt 
skyddas investerare från så kallad ”greenwashing”, 
företagen att bli mer miljösmarta och investeringar-
na kanaliseras dit dom gör mest nytta för samhället. 

Kort sagt kommer taxonomin att tillhandahålla ett 
klassificeringssystem för vad som kan anses vara hå-
llbart och vad som inte kan anses vara hållbart.

I taxonomiförordningen fastställs sex miljö-
mål.

1. Begränsning av klimatförändringarna (offent-
liggjordes i april 2021).
2. Anpassning till klimatförändringarna (offent-
liggjordes i april 2021).
3. Hållbar användning och skydd av vattenresur-
ser och marina resurser (offentliggjordes i decem-
ber 2021).
4. Övergången till en cirkulär ekonomi (offentlig-
görs i december 2021).
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar (of-
fentliggörs i december 2021).
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald 
och ekosystem (offentliggörs i december 2021).

För närvarande omfattas inte alla sektorer, men 
gradvis kommer taxonomin att gälla för ett brett 
spektrum av företag. Taxonomins sex mål kommer 
ut i olika steg och för närvarande ligger fokus på 
de två första stegen, nämligen begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna. Följande mål 
kommer att införas under 2022/2023.

Hur tar vi hänsyn till taxonomin i vår 
portföljförvaltning?
Vi anser att företag med en hållbar affärsmodell är 
en bra investering och mer attraktivt ur ett riskpers-
pektiv. Vi försöker alltid bedöma om ett företag, 
förutsatt att det är verksamt i en sektor som omfat-
tas av taxonomin, är anpassat till kriterierna för vad 
som anses vara hållbart. Vi ser en hög anpassning 
till taxonomin som något positivt, men det är inte 
något som vi enbart fattar ett investeringsbeslut 
baserat på. Fonder som har miljömässigt smarta 
lösningar som tema, förväntas naturligtvis ha en 
högre taxonomianpassning än övriga fonder med 
en mer allmän investeringsinriktning.

För att bedöma ett innehavs taxonomianpassning 
förlitar vi oss på analys från tredje part, vår egen 
analys och information från själva bolagen. 

Täckningen i våra fonder när det gäller taxonomian-
passning är för tillfället relativt låg, särskilt för små-
bolag och mikrobolag, men kommer att förbättras 
avsevärt i slutet av 2022 eftersom bolagen kommer 
att bli betydligt mer transparenta i detta avseende.
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Koldioxidneutrala fonder
Ett av våra viktigaste hållbarhetsmål 
är att motverka klimatförändring. 
Redan idag är våra fonders CO2-fot-
spår 65 % lägre än jämförelsemark-
nadernas men vårt mål strävar till 
koldioxidneutralitet. I slutet av 2021 
skrev Fondita under det internatio-
nella Net Zero Asset Managers Ini-
tiative- initiativet och i enlighet med 
initiativet kommer Fonditas aktie-
fonder att vara koldioxidneutrala 
senast år 2050.

Under år 2022 kommer vi att fastställa ett delmål för 
år 2030 samt sätta upp strategin för nettonolluts-
läpp av växthusgaser för alla investeringstillgångar 
till 2050. Vi kommer även att rapportera utvecklin-
gen på årlig basis som en del av vår PRI-rapporte-
ring, samt rapportera om framstegen i vår Årsrap-
port för Ansvarsfulla Investeringar, vilket kommer 
att öka både transparens och trovärdighet. 

Våra fonder har redan idag ett koldioxidavtryck 
som ligger långt under jämförelsemarkadens. Detta 
beror delvis på vår investeringsfilosofi, som bland 
annat utesluter fossila bränsleproducenter, undvi-

ker kapitalintensiva sektorer och i stället föredrar 
företag med miljö- och klimatsmarta lösningar. 
Andra megatrender som spelar en stor roll i våra 
fonder är hälsa och välmående samt digitalisering 
och teknologisk utveckling. 

Klimatförändringen medför allt större ekonomis-
ka, sociala och miljömässiga konsekvenser. Vetens-
kapsbaserade bevis tyder på att det inte räcker att 
bromsa den nuvarande utvecklingen, utan det krä-
vs betydande politisk vilja och förändring för att 
vända trenden, särskilt när det gäller effektivare an-
vändning av naturresurser. 

Kapitalförvaltare ansvarar för förvaltningen av stora 
investeringstillgångar. Hur dessa tillgångar förvaltas 
och kanaliseras kommer att vara avgörande i den 
globala kampen att nå målet om nettonollutsläpp 
år 2050 eller till och med tidigare. 

Fondita vill göra sin del i förändringen. Även om 
nettonollutsläpp för alla investeringstillgångar är ett 
mål som kräver arbete, tror vi att viljan att stoppa 
klimatförändring är så stark för de företagen vi äger 
att målet kan nås tillsammans. Genom att ansluta 
oss till detta investerarinitiativ, kan vi tillsammans 
med kapitalförvaltningsindustrin bidra till att up-
pnå nettonollutsläpp. I våra påverknings diskussio-
ner för 2022 har vi valt som ett huvudtema att klar-

göra hur bolagets strategi för nettonollutsläpp ser 
ut samt vilka strategiska steg skall tas för att målet 
skall nås. 

Initiativet Net Zero Asset Managers Initiative lan-
serades i december 2020. Initiativet syftar till att 
uppmuntra kapitalförvaltare att sätta upp ett mål 
om nettonollutsläpp till 2050 och att investera i en-
lighet med detta för att uppnå Paris klimatavtalets 
mål om en maximal temperaturökning på 1,5 °C. 

I slutet av 2021 hade totalt 220 kapitalförvaltare 
med 57 biljoner USD i förvaltat kapital förbundit 
sig till initiativet. Initiativet grundades av sex orga-
nisationer inom ansvarsfulla investeringar: Asia In-
vestor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, 
Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), 
Institutional Investors Group on Climate Change 
(IIGCC) samt Principles for Responsible Investment 
(PRI). För mer information: www.netzeroasset-
managers.org.

http://www.netzeroassetmanagers.org
http://www.netzeroassetmanagers.org
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Genom att 
ansluta oss till detta 
investerarinitiativ, 
kan vi tillsammans 

med kapital-
förvaltningsindustrin 
bidra till att uppnå 

nettonollutsläpp
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Fondernas koldioxisutsläpp

Denna tabell beskriver Fonditas fon-
ders koldioxidintensitet (ton CO2/M$ 
försäljning) i jämförelse med index. 

Denna tabell beskriver Fonditas fon-
ders koldioxidutsläpp (ton CO2/M$ 
investerat) i jämförelse med index. 

Jämförelseindex i tabellerna:
2000+ vs MSCI Europe 

Equity Spice vs OMX Helsinki
European Micro Cap vs MSCI Europe Micro Cap

Healthcare vs MSCI World Healthcare 
Nordic Micro Cap vs Carnegie Nordic Small Cap Return
Nordic Small Cap vs Carnegie Nordic Small Cap Return

Sustainable Europe vs MSCI Europe 
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Fondernas koldioxisutsläpp

Denna tabell illustrerar 
utvecklingen av koldioxidintensiteten 
(ton CO2/M$ försäljning) för fondens 
nuvarande innehav.
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Fondernas hållbarhetsprofiler 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Den 10 mars 2021 trädde den nya regleringen för hållbar finansiering i 
kraft.  Kraven är uppdelade i nivå 1 (principbaserade upplysningar) och 
nivå 2 (detaljer om vad de olika upplysningarna ska innehålla och hur de 
ska presenteras). Nivå 2 träder i kraft först i början av år 2023. 

Syftet med EU:s förordning är att öka transparensen för hållbarhet på finansmark-
naden och hindra aktörer på finansmarknaden från greenwashing. Finansmark-
nadsaktörer ska i och med förordningen redogöra för integrering av hållbarhetsris-
ker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i produkternas 
investeringsprocess samt delge hållbarhetsinformation gällande finansiella produk-
ter.

EU:s förordning berör främst finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare.  
Förordningen ställer vissa krav både på bolagsnivå och produktnivå. Förordningen 
har flera olika delområden.

Produktnivå
Enligt SFDR är finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare skyldiga att publice-
ra produktinformation relaterad till hållbarhet för både miljörelaterade, sociala och 
bolagsstyrning (ESG)-relaterade produkter och icke-ESG-produkter. Förordningen 
kräver att enheter klassificerar de produkter eller råd de erbjuder,  i en av följande 
tre kategorier: artikel 6, artikel 8 och artikel 9. 
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Definition på de tre olika klassificeringarna: 

Artikel 6 (grå) är finansiella produkter som inte integrerar eller tar i beak-
tande hållbarhet i investeringsprocessen 

Artikel 8 (ljusgrön) är finansiella produkter som främjar hållbarhet i 
investeringsprocessen. Detta innebär att produkten främjar miljörelaterade, 
sociala egenskaper och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. 

Artikel 9 (mörkgrön) är finansiella produkter som har hållbar investe-
ring som mål i investeringsprocessen. Detta innebär att produkten gör inves-
teringar i en ekonomisk verksamhet som bidrar till miljömål eller socialt mål. 
Orsakar inte betydande skada för något mål (Do no significant harm, DNSH). 
Denna produkt förutsätter också att investeringsobjekten följer praxis för god 
bolagsstyrning. 

Vi har klassificerat våra fonder på följande sätt: 

Fond Artikel 9 Artikel 8

Fondita Sustainable Europe  Ja

Fondita 2000+  Ja

Fondita Equity Spice  Ja

Fondita European Micro Cap  Ja

Fondita European Small Cap  Ja

Fondita Healthcare  Ja

Fondita Nordic Micro Cap  Ja

Fondita Nordic Small Cap  Ja
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SFDR klassificering: artikel 8, ljusgrön
Fonderna främjar bland annat miljörelaterade och 
sociala egenskaper. Som en del av fondernas investe-
ringsprocess tas ESG-frågor i beaktande vid investerin-
gsbeslut. I investeringsbesluten beaktas miljö- och so-
ciala frågor samt risker som hänförs till dem. Fonderna 
förutsätter god bolagsstyrning. Fonditas definition av 
ESG-risker är risken för att någon incident dyker upp 
gällande E (environmental), S (social) eller G (governan-
ce) som är så allvarligt att det har en markant negativ 
inverkan på aktiekursen. 

Fonderna tillämpar en välj in/välj ut metod vilken in-
nebär att förvaltarna systematiskt inkluderar och exklu-
derar bolag vars verksamhet inte överensstämmer med 
fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition. 
Utöver det utesluter fonden vissa kontroversiella sek-
torer och bolag som bryter mot FN:s Global Compact 
Principer. ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av 
ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonderna har inget 
officiellt jämförelseindex. 

SFDR klassificering: artikel 9, mörkgrön 
Fondita Sustainable Europe har hållbara investeringar 
som mål. Detta mål uppnås primärt genom att fondens 
strategi är att enbart investera i bolag som möjliggör, 
via sin produkt eller tjänst, att vi kan reducera våra 
CO2-utsläpp och/eller att vi kan använda våra natur-
resurser mera effektivt. Vi förutsätter även att de bolag 

fonden investerar i agerar ansvarsfullt gällande sin egen 
inverkan på miljö samt bär sitt sociala ansvar. Vi förut-
sätter därtill god bolagsstyrning av dessa bolag.

I investeringsbesluten beaktas miljö och sociala frå-
gor samt risker som hänför sig till dem. Fonditas de-
finition av ESG-risker är risken för något sker gällande 
E (environmental/miljö), S (social/socialt ansvar) eller 
G (governance/bolagsstyrning) som påverkar bolagets 
värdering negativt. Här avses även hur utsatt ett bolag 
är för effekterna av klimatförändringen beroende på 
geografiskt läge samt verksamheten generellt.

Fonden tillämpar en välj in/välj ut metod vilken innebär 
att förvaltarna systematiskt inkluderar och exkluderar 
bolag vars verksamhet inte överensstämmer med fon-
dernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition. 
Utöver det utesluter fonden vissa kontroversiella sek-
torer och bolag som bryter mot FN:s Global Compact 
Principer. ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av 
ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonden har inget 
officiellt jämförelseindex men presenteras ofta i sam-
band med MSCI Europe Climate Paris Aligned indexet.
ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonden har inget 
officiellt jämförelseindex.



Fondbolaget Fondita  
Årsrapport 2021 24      30

Hållbarhetsrisker och negativa 
konsekvenser 
Integrering av hållbarhetsrisker i investerin-
gsbesluten
Fonditas definition på hållbarhetsrisker är risken 
för att någon incident dyker upp gällande E (mil-
jö), S (socialt ansvar) eller G (bolagsstyrning) som 
är så allvarligt att det har en markant negativ in-
verkan på aktiekursen. För att vi i våra fonder ska 
kunna vara medvetna om dessa risker tar vi med 
denna aspekt i våra investeringsbeslut. Fondita 
undviker sektorer som enligt oss sammankopplas 
med hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Risken är hög att det inom dessa verksamheter 
uppstår hårdare reglering, beskattning och ökat 
politiskt motstånd. Även den allmänna opinionen 
tenderar att bli mera negativ mot dessa verksam-
heter. Allt detta gör att bolagen inom dessa sekto-
rer agerar i en osäker och ogynnsam omgivning. 
Därtill kan dessa verksamheter lätt anses som 
tveksamma ur ett etiskt perspektiv. De sektorer 
som vi inte placerar i är fossilt bränsle, tobak, can-
nabis, alkohol, vapen, vuxenunderhållning, kärnk-

raftverk, uran, genmanipulering (röd), kommer-
siell spelverksamhet och snabblån. Exkluderingen 
gäller bolag som är direkt verksamma inom 
dessa branscher (>5% av omsättningen) eller som 
är underleverantörer till dessa branscher (>5% av 
omsättningen). Vi undviker även bolag som brutit 
mot FN:s 10 Global Compact principer. 

Negativa konsekvenser för hållbarhet (PAI)
SFDR definierar PAI (Principle Adverse Im-
pact) på följande sätt: 

”Negativa, väsentliga eller sannolikt väsentliga effek-

ter på hållbarhetsfaktorer som orsakas, förvärras 

av eller är direkt kopplade till investeringsbeslut och 

rådgivning som utförs av den juridiska enheten”. 
Finansiella marknadsaktörer och finansiella råd-
givare kommer att vara skyldiga att ta hänsyn till 
18 obligatoriska indikatorer (tabell 1) för växthus-
gasutsläpp, biologisk mångfald, vatten, avfall och 
sociala indikatorer som gäller för företag, stater 
och överstatliga företag samt fastighetstillgångar. 
Utöver dessa 18 obligatoriska indikatorer finns det 
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finns det inte i dagsläget tillgängligt tillräckligt med 
data i databaserna. I dessa fall bildas en helhetsbild 
främst på basen av en dialog med ledningen och vår 
egen ESG-analys. För att kunna bedöma vilka negati-
va hållbarhetsrelaterade konsekvenser en investering 
kan tänkas ha, fäster vi mycket uppmärksamhet vid till 
vilken sektor innehavet hör till, var produktionen sker 
geografiskt samt vad bolaget producerar. 

Vissa sektorer och geografier sammankopplas helt 
enkelt med en högre risk för incidenter relaterade till 
hållbarhet. Därtill finns det ett antal kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer för bolagets hantering och pri-
oritering av hållbarhet som vi tar i beaktande. Vi följer 
även med bolagets datapunkter beträffande CO2-uts-
läpp och att det finns tydliga ambitioner att minska på 
dem. Ledningens inställning till hållbarhet i bolaget ge-
nerellt klarlägger vi under möten med ledningen.

Vi eftersträvar att bilda en helhetsbild med den 
data vi har, och därmed minimera dessa håll-
barhetsrelaterade risker i våra investeringar. Vi 
undviker bolag där riskerna för negativa kon-
sekvenser är, enligt vår bedömning, uppenbart 
höga. Nedan finns en överblick hur vi generellt 
ser på sektorer och hållbarhetsrisker (E,S och G). 
Detta är utgångsläget men det finns givetvis må-
nga undantag inom varje sektor.

också 22 klimat- och andra miljörelaterade indikatorer 
som definierats, samt 24 indikatorer för sociala frågor 
och arbetstagarfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, 
anti-korruption och mutor. Rapportering och integre-
ringen fastställas på basen av väsentligheten av den fi-
nansiella enhetens investeringar och tillgången till data. 

Investeringar som görs i en artikel 9 fond ska uppfylla 
definitionen av hållbara investeringar i SFDR-förordnin-
gen. Det innebär bland annat att fondens investeringar 
inte får orsaka någon betydande skada för något av de 
hållbarhetsmål som ställs för hållbara investeringar. Det-
ta innebär att alla finansiella produkter som är artikel 9 
ska både obligatoriska och frivilliga PAI-indikatorer rap-
porteras (PAI = principal adverse impact, huvudsakli-
ga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer). Det 
finns 18 obligatoriska indikatorer och 46 frivilliga indi-
katorer, av de frivilliga ska åtminstone två väljas. Fondita 
beaktar investeringsbeslutets potentiella negativa kon-
sekvenser för hållbarhetsfaktorer. Innan vi gör en inves-
tering gör vi en evaluering av vilka hållbarhetsrisker som 
är sammankopplade med bolaget. Upplever vi risken 
som högre påverkar det vårt avkastningskrav på bola-
get. Denna evaluering görs på basen av ESG-riskmåtten 
från våra databaser. Vår egen evaluering påverkar också 
beslutet. 

Denna evaluering baserar sig på bolagets historik, in-
dustri, tredjepartsanalyser samt vår dialog med bolaget. 
Vi bildar oss en helhetsbild av bolaget ur ett hållbar-
hetsriskperspektiv. Beträffande små- och mikrobolag 



Fondbolaget Fondita  
Årsrapport 2021 26      30

Tabell 1. Negativa konsekvenser för hållbarhet

Miljö 
(företagsemittenter 1-14)

Social

1. Utsläpp av växthusgaser
2. Koldioxidavtryck
3. Växthusgasintensitet hos de företag i vilka 

investeringarna görs.
4. Exponering mot företag som är verksamma inom 

sektorn för fossila bränslen. 
5. Andel av konsumtion och produktion av icke förnybar 

energi. 
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög 

klimatpåverkan
7. Verksamhet som negativt påverkar känsliga områden 

för biologisk mångfald. 
8. Utsläpp till vatten
9. Förhållandet mellan farligt avfall

10. Kränkning av FN:s Global Compact principer och 
Organisation för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag
11. Bristande processer och bristande efterlevnad 
mekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s Global 
Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag.
12. Ojusterade löneskillnader mellan könen
13. Diversitet i styrelsen
14. Exponering mot kontroversiella vapen
(antipersonella minor, klusterminor, vapen
ammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

(Sovereigns and Supranationals 15-16) 
15. Växthusgasintensitet

16. Investerarländer som utsätts för sociala kränkningar

(Real Estate Assets 17-18) 
17. Exponering mot fossila bränslen genom 
fastighetstillgångar 
18. Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar

Tabell 2. Ytterligare indikatorer: Miljömässiga (22) och sociala (24) Välj minst en mil-
jömässig och en social Indikatorer som är tillämpliga för företagsemittenter

Miljö Social

1. Utsläpp av oorganiska föroreringar
2. Utsläpp av luftföroreningar
3. Utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet 
4. Investeringar i företag som inte har några initiativ för att minska 

koldioxidutsläppen
5. Uppdelning av energiförbrukningen efter typ av icke förnybara 

energikällor
6. Vattenanvändning och återvinning
7. Investeringar i företag som inte har en vattenförvaltningspolitik. 
8. Exponering för områden med hög vattenstress
9. Investeringar i företag som tillverkar kemikalier
10. Markförstöring, ökenspridning och markförsegling
11. Investeringar i företag utan hållbara mark- och 

jordbruksmetoder
12. Investeringar i företag som inte tillämpar hållbara metoder för 

oceaner och hav
13. Andel icke-återvunnet avfall
14. Naturliga arter och skyddade områden
15. Avskogning
16. Andelen värdepapper som inte är certifierade som gröna enligt 

en framtida EU-rättsakt om inrättande av en EU-standard för 
gröna obligationer.

17. Investeringar i företag som inte har någon policy för 
förebyggande av olyckor på arbetsplatsen 
18. Antalet olyckor 
19. Antal förlorade dagar på grund av skador, olyckor, dödsfall eller 
sjukdom. 
20. Avsaknad av en uppförandekod för leverantörer 
21. Avsaknad av en mekanism för hantering av klagomål/klagomål i 
samband med personalfrågor. 
22. Otillräckligt skydd för visselblåsare 23. Förekomster av 
diskriminering 
24. Överdriven lönesättning av verkställande direktörer
25. Avsaknad av en politik för mänskliga rättigheter 
26. Brist på vederbörlig aktsamhet 
27. Avsaknad av processer och åtgärder för att förebygga 
människohandel 
28. Verksamheter och leverantörer med betydande risk för 
incidenter med barnarbete
29. Verksamheter och leverantörer med betydande risk för 
incidenter av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete
30. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och 
incidenter. 
31. Avsaknad av riktlinjer för bekämpning av korruption och mutor
32. Fall av otillräckliga åtgärder som vidtagits för att åtgärda 
överträdelser av normerna för antikorruption och mutor
33. Antal fällande domar och bötesbelopp för överträdelser av lagar 
mot korruption och mutor

Tabell 3. Indikatorer som är tillämpliga för suveräna 
och övernationella stater 

Miljö Social

1. Andel värdepapper som inte är certifierade 
som gröna enligt en framtida EU-rättsakt om 
införande av en EU-standard för gröna 
obligationer.

1. Genomsnittlig poäng för ojämlikhet i inkomst
2. Genomsnittlig poäng för yttrandefrihet
3. Genomsnittligt resultat i fråga om mänskliga rättigheter
4. Genomsnittligt resultat för korruption
5. Icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner
6. Genomsnittlig politisk stabilitet
7. Genomsnittlig poäng för rättsstatsprincipen

Tabell 4. Indikatorer som är tillämpliga för fastighets-
tillgångar

Miljö Social

1. Utsläpp av växthusgaser 
2. Energiförbrukningsintensitet 
3. Avfallsproduktion i verksamheten 
4. Råvaruförbrukning vid nybyggnation och större 

renoveringar. 
5. Artificering av mark

N/A

Källa: MSCI
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Det nya direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD)

syn till kön och andra aspekter såsom ålder, eller utbild-
nings- och yrkesbakgrund i deras styrelse. 

I samband med det nya rapporteringskravet tas det 
även fram krav på att rapportera enligt obligatoriska 
EU-standarder. Dessa nya standardern tas fram av den 
europeiska rådgivande gruppen för finansiell rappor-
tering (European Financial Reporting Advisory Group, 
Efrag) och antas av kommissionen som delegerade 
akter. Standarderna ska ange den information som ska 
lämnas om miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyr-
ningsfrågor. 
Kommissionen ska godkänna en första uppsättning av 
standarder senast den 31 oktober 2022. Enligt försla-

get till EU-direktivet ska hållbarhetsrapporten lämnas i 
verksamhetsberättelsen. Detta innebär att hållbarhets-
rapporten i framtiden ska vara en del årsredovisningen 
medan den tidigare kunde vara en skild rapport. 

Vi tror det nya EU-direktivet kommer att förbättra bo-
lagens transparens och jämförbarheten mellan olika 
bolags hållbarhetsinformation. Tidigare har det inte 
funnits några gemensamma standarder för rapporte-
ringskravet vilket har resulterat i att alla bolag har kun-
nat rapporterat på ett eget sätt. Detta har gjort att det 
inte har gått att jämföra på ett tillförlitligt sätt bolagens 
hållbarhetsinformation sinsemellan. Även om direkti-
vet först träder i kraft om några år tror vi att bolagen 
kommer anpassa sin hållbarhetsrapportering till kraven 
redan innan direktivet träder i kraft.

The Corporate Sustainability Directive (CSRD)
Den 21 april 2021 kom Europeiska kommissionen ut 
med ett nytt förslag på ett EU-direktiv berörande håll-
barhetsrapportering som kommer att ersätta det gamla 
EU-direktivet NFRD (non-financial reporting directive). 
Syftet med det nya direktivet är att öka tillförlitligheten 
och förtroendet för företags hållbarhetsinformation. 
EU-direktivet kommer träda i kraft för räkenskapsåret 
2023 vilket innebär att bolag blir skyldiga att rapportera 
enligt direktivet år 2024. Kravet träder i kraft för små 
och medelstora bolag först under räkenskapsåret 2026.

För vilka bolag gäller det nya direktivet?
Bolag (inte mikrobolag) som uppfyller två av följande 
krav måste rapportera enligt CSRD: 
• Omsättning över 40 miljoner EUR
• Balansomslutning på över 20 miljoner EUR
• 250 eller fler anställda 

Vad innebär det nya direktivet för bolagen?
Det kräver att cirka 49 000 bolag i hela Europa i sin 
verksamhetsrapport måste ange information om sin 
affärsmodell och strategi, policyer, risker, mål och due 
diligence när det gäller miljöfrågor, sociala aspekter och 
bolagsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter, anti-
korruptions- och mutfrågor samt diversitet. Med hän-

NFRD CSRD
Stora företag och koncerner samt bolag av allmänt intresse 
med > 500 anställda

Samtliga stora företag och koncerner samt bolag noterade på regle-
rad marknad inom EU (mikroföretag exkluderat)

Icke-finansiell information kan lämnas i verksamhetsberättelsen 
eller i separat rapport

Icke-finansiell information ska finnas i verksamhetsberättelsen

Ingen granskning av revisor Granskning av revisor eller annan oberoende granskare

Hållbarhetsrapporten kan publiceras i valfritt format Hållbarhetsrapporten ska lämnas in i elektroniskt format

Frivilligt att använda sig av standarder, ramverk eller riktlinjer i 
hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsrapporten ska upprättas enligt nya europeiska standarder 
(räkenskapsåret 2023)

Skillnaden mellan NFRD och CSRD



Fondbolaget Fondita  
Årsrapport 2021 28      30

Sammanfattning av kommande 
ESG händelser 2022-2023 

EU Taxonomi
• Aktörer på finansmarknaden; alla företag som omfat-

tas av CSRD

• Omsättning, kapital- och driftsutgifter under rappor-

teringsåret för produkter eller verksamheter med ank-

nytning till taxonomin

Under år 2022-2023 kommer följande saker ske: 

1) Taxonomi för de återstående fyra målen.

Förväntas publiceras under Q1 2022  

2) Rapport om taxonomin för miljöomställning. 

Förväntas publiceras under Q1 2022 

3) Rapport om den sociala taxonomin.

Förväntas publiceras under Q1 2022 

Rappporteringsskyldigheten träder troligen i kraft i 

januari 2022 (för 2023 rapporter).

Corporate Sustainability  
Reporting Directive (CSRD) 
• Gäller alla stora bolag i EU och alla börslistade bolag 

förutom mikrobolag 

• Gemensam rappporteringsstandard, icke-finansiell 

information ska lämnas i verksamhetsberättelsen och 

granskning av revisor eller annan oberoende granskare

Under år 2022-2023 kommer följande saker ske: 

2022: I oktober kommer den första uppsättningen av 

rapporteringsstandarder publiceras 

2023: I oktober kommer en andra uppsättning av sek-

torspecifika standarder publiceras 

•  Tillsvidare är det ännu oklart när CSRD rapporterin-

gskravet kommer träda i kraft, men som det ser ut nu 

kommer det träda i kraft år 2023 (för 2024 rapporter). 

Vi har redan i tidigare kapitel redogjort mer om-
fattande för SFDR, Taxonomin och CSRD. Här 
följer en kort sammanfattning om kommande 
händelser i regelverken: 

Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR)
 • Nivå 1 trädde i kraft 10.3.2021 och nivå 2 träder troli-

gen i kraft under år 2023 (PAI-indikatorer) 

• Gäller aktörer på finansmarknaden som erbjuder in-

vesteringsprodukter och finansiella rådgivare 

• Information på enhets- och produktnivå om hållbar-

hetsrisker och huvudsakliga negativa effekter

• Under 2022-2023 planerar EU-kommissionen att  göra 

ett paket av alla tekniska tillsynsstandarder som kans-

ke kommer ersätta de tekniska tillsynsstandarder som 

publicerades i början av 2021
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Fondernas ESG-dokument

Carbon Footprint Calculator (31.12.2021)

Fondita 2000+

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Healthcare

Fondita European Small Cap

Fondita European Micro Cap

Fondita Equity Spice

Fondita Sustainable Europe

ESG-rapporter (Q4/2021)

Fondita 2000+

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Healthcare

Fondita European Small Cap

Fondita European Micro Cap

Fondita Equity Spice

Fondita Sustainable Europe
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