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Åtaganden och samarbeten 

Våra förvaltare samverkar kontinuerligt med andra aktörer i branschgemensamma hållbarhetsfrågor. 
Exempelvis har våra ränteförvaltare tagit fram den så kallade 21-punktslistan, en kravlista på 
hållbarhetsdokumentation för kreditemittenter. Initiativet har uppmärksammats av media, till exempel Realtid 
och Bloomberg. 

2017 skrev Carnegie Fonder under FN Global Compacts principer om hur företag bör agera i frågor om 
mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö och arbetsrätt – samma principer som vi kräver att våra innehav 
ska följa. 

2021 anslöt sig Carnegie Fonder – som första svenska fondbolag – till Science Based Targets initiative, SBTi. 
Ungefär 25 procent av Carnegie Fonders förvaltade kapital hade då anslutit sig till SBTi, och 2040 ska 100 
procent ha ett SBT. Vart femte år ska åtagandet utvärderas och vid utgången av 2026 måste därför innehav 
motsvarande 46 procent av Carnegie Fonders förvaltade kapital ha satt ett SBT. 

PRI är världens största samarbetsorgan för ansvarsfulla investeringar och hjälper kapitalförvaltare att 
integrera ESG-hänsyn i investerings- och ägarprocessen. Carnegie Fonder skrev under PRI:s sex principer 
2015. 

Sustainalytics bevakar drygt 19 000 företag globalt för att kontrollera branschtillhörighet och för att säkerställa 
att företagen lever upp till de internationella normer som formuleras i framför allt FN Global Compact. 
Carnegie Fonder har arbetat med normbaserad granskning sedan 2004, på senare år med Sustainalyics. 

CDP uppmanar företag och städer att mäta, redovisa och minska sin klimatpåverkan, inte minst avseende 
utsläpp av växthusgaser. Carnegie Fonder stödjer CDP sedan 2017 och uppmanar samtliga innehav att 
redovisa sina utsläpp av växthusgaser. 

Carnegie Fonder stödjer också TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures. TCFD är ett 
initiativ för att underlätta och förbättra för företag och organisationer att identifiera sina klimatrelaterade 
finansiella risker och möjligheter. Över 1000 företag och organisationer runt om i världen är med i TCFD. Läs 
Carnegie Fonders senaste TCFD-rapport. 

Swesif är en oberoende förening för samverkan i hållbarhetsfrågor. Carnegie Fonder blev medlem 2015. 
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