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HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR  

CARNEGIE SPAR GLOBAL - SAMMANFATTNING 

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). 
 

Inga mål för hållbar investering 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som 
mål. Fonden förbinder sig däremot att placera minst 30% av det investerade kapitalet i hållbara investeringar. 

Carnegie Fonder arbetar med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker och 
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid 
beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Beroende på utfallet av analysen så 
tillämpas strategier för bolagsval, påverkansdialoger, exkludering och röstning på bolagsstämmor, i enlighet med 
Carnegie Fonders Hållbarhetspolicy. 

Innehaven i samtliga fonder som förvaltas av Carnegie Fonder utvärderas med beaktande av OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att 
en investerings verksamhet inte bedrivs i strid med dessa. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper från tre olika vinklar:  

- Fondens investeringar främjar uppfyllandet av globalt uppsatta åtaganden och mål såsom Parisavtalet 
och FN:s Agenda 2030  

- Fonden främjar även högre standarder och praxis av generell prestation inom E och S hos bolagen 
- Fonden främjar även högre standarder för god ägarstyrning 

Investeringsstrategi 

Fondens strategi för att främja miljömässiga och sociala egenskaper bygger på komponenterna välja in, välja bort 

och bolagspåverkan. 

- Välja in: Implementeras i investeringsprocessen via ett internt utvecklat verktyg för att identifiera bolag 
vars omsättning bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål och därigenom bidrar till de 
miljömässiga och sociala målen såsom de står formulerade i EU:s taxonomi. 

- Välja bort: Implementeras genom att verksamheter som bedöms göra betydande skada på miljö- eller 
sociala mål exkluderas från fondens investeringsunivers i enlighet fondbolagets policy. 

- Bolagspåverkan: Implementeras genom Carnegie Fonders policy för ägarutövande. Som aktiva 
förvaltare bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt för att uppmärksamma de investerade bolagen på 
förbättringsmöjligheter vi identifierat, i syfte att öka eller bevara bolagens värde och därmed värdet på 
fondernas placeringar 

Fondbolaget har en policy för ansvarsfulla investeringar och ägarengagemang där våra förväntningar och 
principer anges för god bolagsstyrning. För att säkerställa att samtliga investeringar uppfyller våra krav bedömer 
vi praxis för god ägarstyrning genom de tre komponenterna ovan. 

Andel av investeringar 

Samtliga investeringar exklusive kassa i fonden främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (minst 90%). En 
minsta andel på 30% av dessa investeringar har även miljömässiga eller sociala mål. Den återstående maximala 
andelen på 70% täcker investeringar som är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaperna, men som 
inte kvalificerar sig som hållbara investeringar. Fonden håller en viss andel av förmögenhetsmassan som kassa 
för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare. Denna andel används inte för att uppnå 

miljörelaterade eller sociala egenskaper (max 10%). 
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Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper 

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som 

främjas:  

1. Andel av fondförmögenheten som är investerad I bolag och fonder som bidrar till FN:s Globala 

Hållbarhetsmål.  

2. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med 

omsättning som är förenlig med miljömålen ”begränsning av klimatförändringar” och ”anpassning till 

klimatförändringar” i EU:s Taxonomi.  

3. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) med 

betyg Adekvat, Starkt eller Väldigt Starkt i fondbolagets internt utvecklade verktyg för hållbarhetsanalys.  

4. Exkluderade bolag i enlighet med fondbolagets exkluderingspolicy beräknat som antal där tillgängligt 

index möjliggör detta. 

5. Antal bolagsstämmor röstade på i enlighet med fondbolagets röstningspolicy. 

6. Antal påverkansdialoger med investerade bolag. 

7. Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag (direkt eller indirekt via investering i fond) som 

förbundit sig till eller fått sina klimatmål godkända av Science Based Target Initiative. 

 

Metoder 

Fonden tillämpar löpande uppföljning på samtliga hållbarhetsindikatorer för att mäta hur väl produkten lever upp 
till att främja de miljömässiga och sociala kriterierna. 

Datakällor och databehandling 

Vi använder både internt genererade data och externa data. Carnegie Fonders arbete med bolagspåverkan 
kartläggs och dokumenteras även kontinuerligt i en engagemangslogg, vilket generar interna data. Våra främsta 
dataleverantörer för externa data är Bloomberg, Sustainalytics, CDP samt SBTi (Science Based Target initiative). 
Genom att endast använda etablerade leverantörer har vi säkrat kvaliteten efter bästa bedömning. Data används 
främst som underlag i vårt interna analysverktyg THOR samt i våra interna kontroller för att säkerställa 
regelefterlevnad hos samtliga innehav i linje med vår policy, exempelvis gällande exkludering. 

Begränsningar för metoder och data 

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor vi använder oss av. Den främsta 
begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och 
därför är det många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall rapporterade data saknas 
använder vi oss av estimerade data från etablerade leverantörer. Vi anser data från våra leverantörer vara 
tillförlitlig. Om vi trots detta saknar information tar vi kontakt med bolagen med de frågeställningar vi har för att 
säkerställa att de lever upp till våra krav. 

Due diligence 

Due diligence processen innebär att samtliga investeringar utvärderas i Carnegie Fonders verktyg för 
hållbarhetsanalys, THOR, och spänner över ett stort antal frågeställningar. Analysen sätter fokus på såväl risker 
som affärsmöjligheter. Carnegie Fonder tillämpar en väsentlighetsbedömning för att avgöra vilka områden som är 
mest avgörande för vår syn på bolaget som investering. Frågorna är indelade i under Ägarstyrning, Miljö och 
Sociala frågor och består av över hundra datapunkter och 21 kvalitativa frågor. 

Strategier för engagemang 

Fondens ägarengagemang sker i huvudsak på tre nivåer: genom påverkansdialoger med företrädare för 
portföljbolagen, genom röstning på bolagsstämmor och genom vårt arbete i valberedningar. Carnegie Fonder för 
en löpande dialog med bolagen vi investerar i om såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. 
Målsättningen med våra dialoger är att bolagen vi investerar i eller överväger att investera i ska bli ”bättre”. Vi 
uppmuntrar bolagen att ta vara på hållbarhetsrelaterade möjligheter och minimera och hantera 
hållbarhetsrelaterade risker som vi identifierat då vi tror att det kan öka värdet på våra investeringar och minska 
risken på nedsidan. 

Valt referensvärde 

Fonden är aktivt förvaltad och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade 
och sociala egenskaper främjas. För detta används istället tidigare nämnda hållbarhetsindikatorer samt bindande 

delar i investeringsstrategin.  


