
 

 

P.1 

 

 
BESÖKSADRESS 
Regeringsgatan 56 
Stockholm 

POSTADRESS 
Box 7828 
103 97 Stockholm 

HEMSIDA 
carnegiefonder.se 

E-POST 
spara@carnegiefonder.se 

TELEFON 
08 12 15 50 00 

 

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR  

CARNEGIE VEGA 

Fonden har inte som mål att göra hållbara investeringar och främjar inte miljörelaterade och sociala 
egenskaper. 

På grund av fondens placeringsinriktning integreras inte hållbarhetsrisker i investeringsbesluten. 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska 

verksamheter. 

 
Exkludering  

Investeringar väljs bort om de har väsentlig exponering mot vissa specifika sektorer (så kallad sektorbaserad 
exkludering). Detta beräknas utifrån investeringens aggregerade exponering mot respektive sektor. 
Sektorerna väljs aktivt bort enligt nedan.  

 
Produkter och tjänster  

☒ Klusterbomber, personminor  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen  

 

☒ Kemiska och biologiska vapen  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen  

 

☒ Kärnvapen  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen  

 

☒ Vapen och/eller krigsmateriel  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen  
 

☒ Alkohol  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen  

 

☒ Tobak  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen  

 

☒ Pornografi  

Fondbolagets kommentar: 
Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen  

 

☒ Kommersiell spelverksamhet  

Fondbolagets kommentar:  
Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen  

 

☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol)  

Fondbolagets kommentar: Utvinning: 5% Raffinering och kraftgenerering: 5% 
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Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global 
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och affärsetik.  

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller 
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som 
fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet. 

 


