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Hållbarhet och ägarstyrning 
Inledning 
Vår vision är att skapa finansiell avkastning och samtidigt verka för 
planetär avlastning. Handelsbanken Fonder är övertygad om att 
investeringar i ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller som verkar 
inom planetens gränser är en förutsättning för att generera 
finansiellt värde till kunderna. Handelsbanken Fonder vill investera i 
sektorer och bolag som driver samhället framåt, och använda vårt 
inflytande till att påverka företagen att arbeta i en mer hållbar 
riktning. 61% av privatkunder och 67% av företagskunder i 
Handelsbanken i Sverige säger att deras krav kring hållbarhet 
kommer att öka i framtiden enligt en kundundersökning genomförd 
av SKI EPSI. Därför är det viktigt att banken kan tillhandahålla spar- 
och investeringsprodukter som följer etiska och hållbara riktlinjer för 
att möta kundernas ökade efterfrågan.  

Hållbarhetsmål 
För att tydliggöra vägen mot vår vision utgår fondbolaget från sina 
hållbarhetsmål som är satta inom följande två huvudområden: 

o Investeringsportföljer i linje med Parisavtalets klimatmål
o Öka bidraget till Agenda 2030.

Klimatomställningen innebär både risker och möjligheter ur ett 
investeringsperspektiv. Handelsbanken Fonder arbetar därför både 
för att minska fondernas klimatavtryck och klimatrisker, samt för att 
rikta investeringar mot de bolag som bidrar till lösningar i 
klimatomställningen. Det första övergripande hållbarhetsmålet är 
därför att uppnå nettonoll växthusgasutsläpp från 
investeringsportföljerna senast 2040. 

På vägen dit har fondbolaget följande två delmål: 
o minska koldioxidintensiteten i fonderna med 50% till år 2030
o dubblera investeringar i miljö- och klimatlösningar till år 2030.

Handelsbanken Fonders andra övergripande hållbarhetsmål – att 
öka fondernas bidrag till Agenda 2030 – sätter fokus på helheten av 
de 17 globala målen för hållbar utveckling som världens länder 
enats om att nå till år 2030. Det handlar till stor del om att tillgodose 
grundläggande mänskliga rättigheter och behov – som rätten till 
utbildning och hälsovård, tillgång till rent vatten, finansiell 
inkludering, jämställdhet och inkludering. Det handlar även om att 
bevara och nyttja ekosystem, biologisk mångfald och naturresurser 
på ett hållbart sätt. 

För att öka fondernas bidrag till Agenda 2030 har fondbolaget 
satt följande två delmål: 

o öka andelen hållbara investeringar med 30% till år 2025
o öka påverkansaktiviteter med positivt resultat årligen fram till

år 2025.

Metoder 
Tillsammans med finansiella kriterier integreras miljö-, sociala- och 
bolagsstyrningsfrågor (ESG) i Handelsbanken Fonders analys och 
investeringsbeslut. Syftet med hållbarhetsanalysen är både att 
identifiera risker i bolagens affärsmodeller och att hitta de bolag 
som ligger i framkant vad gäller omställning till en hållbar utveckling. 
Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på tillgångsslag och 
förvaltningsinriktning men arbetet utgår från följande tre metoder: 
välja in bolag, välja bort bolag och ett aktivt påverkansarbete. 

Välja in 
Handelsbanken Fonder är långsiktiga i sin investeringshorisont och 
arbetar på olika sätt för att hitta och investera i bolag som bedriver 
sin verksamhet på ett hållbart sätt – eller vars produkter och tjänster 
bidrar till en hållbar utveckling – i enlighet med målen i Agenda 2030 
och Parisavtalet. 

Välja bort 
Generellt väljer Handelsbanken Fonder bort investeringar som är 
oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare och 
bolag där fondbolaget bedömer att hållbarhetsriskerna inte är 

hanterbara genom påverkansdialog. Fondbolaget väljer även bort 
bolag med produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativ 
inverkan på omvärlden, samhället och olika intressenter eller som 
innebär förhöjda hållbarhetsrisker i bolagens värdekedjor. Alla 
fonder väljer därför bort bolag som tillverkar eller distribuerar 
förbjudna vapen och kärnvapen. Utöver detta tillämpar fondbolaget 
ytterligare exkluderingskriterier för 99,4% av fondvolymen.  

Vi väljer bort bolag vars omsättning till mer än 5% härrör från 
kontroversiella branscher samt fossila bränslen. Vi väljer även bort 
bolag som bryter mot internationella normer och konventioner 
relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller 
bekämpning av korruption och mutor. Se nedan tabell. 

Branscher Max 
omsättning 
produktion 

Max 
omsättning 
distribution 

Förbjudna vapen 0% 0% 

Kärnvapen 0% 0% 

Vapen & krigsmateriel 5% 5% 

Alkohol 5% 5% 

Tobak 0% 5% 

Cannabis 5% 5% 

Pornografi 0% 5% 

Kommersiell spelverksamhet 5% 5% 

Fossila bränslen - utvinning 5% 5% 

Fossila bränslen - 
kraftgenerering 

5% 5% 

Oljesand 0% - 

Dialog med stora utsläppare 
Dialog är ett av de verktyg som används för att nå klimatmålet om 
att minska koldioxidintensiteten med 50% i fonderna till 2030. 
Under året har det prioriterats att föra dialog med de innehav som 
står för den största andelen av de aktivt förvaltade fondernas 
koldioxidintensitet, främst i de fall det bedöms att bolagen kan bli 
mer ambitiösa och transparenta. Förväntningen har varit att bolagen 
har god styrning av sitt klimatarbete, att de sätter och förverkligar 
vetenskapligt förankrade mål om att minska sin klimatpåverkan för 
att uppnå målen i Parisavtalet och slutligen, att de rapporterar 
transparent. Handelsbanken Fonder bedriver klimatdialoger, dels på 
egen hand men även i samarbete med andra, till exempel genom 
Climate Action 100+. Under 2022 förde fondbolaget egen dialog 
med 61 bolag kopplat till bolagens klimatarbete. 

Indexfonder anpassade till Parisavtalet 
Sju indexfonder följer sedan 2021 så kallade Paris Aligned 
Benchmarks (PAB). Det är index konstruerade för att ligga i linje 
med utsläppsminskningarna som krävs för att nå målen i 
Parisavtalet. Övergången till dessa index var ett led i arbetet för att 
minska portföljernas utsläppsintensitet och ett viktigt steg mot 
nettonollutsläpp. Vid årsskiftet var det samlade förvaltade kapitalet i 
dessa fonder 94,9 miljarder kronor, det vill säga 11,9% av förvaltat 
kapital. 

Resurser inom hållbarhet 
Utvecklingen inom hållbarhet sker i snabb takt, inte minst på det 
regulatoriska området i och med EUs Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR). Resurser och kunskap inom 
hållbarhet inom fondbolagets organisation är viktigt för att takta 
med i utvecklingen och leverera i enlighet med vad som krävs och 
förväntas av oss som fondbolag. Under året har vi därför bland 
annat utökat våra resurser inom hållbarhetsteamet, samt utökat 
omfånget av hållbarhetsdata och analys.  
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Investeringar i omställningsbolag 
Handelsbanken Fonder vill vara med i omställningen till en värld 
med låga koldioxidutsläpp. Bolag som ställer om från fossil 
energiproduktion till förnybar energiproduktion är viktiga aktörer i att 
faktiskt sänka de samlade koldioxidutsläppen. Därför accepteras 
viss exponering mot fossila bränslen om ett bolag uppfyller 
fondbolagets krav för att kvalificeras som ett omställningsbolag. 
Detta är applicerbart för de flesta fonderna och gäller bolag inom 
kraftgenerering, transmission och distribution av elektricitet. 
Handelsbanken Fonders Hållbarhetskommitté bereder underlag 
inför beslut av VD om ett bolag uppfyller de krav som satts upp för 
att klassificeras som ett omställningsbolag. 17 bolag var vid 
utgången av år 2022 godkända som omställningsbolag, vilket 
innebär att fondbolagets aktivt förvaltade aktie- och räntefonder, 
aktivt förvaltade allokeringsfonder samt vissa passivt förvaltade 
fonder kan investera i dessa bolag. Även de indexfonder som följer 
Paris Aligned Benchmarks har möjlighet att investera i 
omställningsbolag men det styrs istället av tydliga kvantitativa regler 
inom ramen för indexmetodiken. Vid utgången av 2022 var tre 
bolag godkända som omställningsbolag för dessa fonder att 
investera i. 

Vårt aktiva påverkansarbete 
Som en betydande investerare och ägare har Handelsbanken 
Fonder ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera 
ansvarsfullt och bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Vårt 
påverkansarbete bedrivs genom olika typer av dialoger, deltagande 
i investerarnätverk och upprop samt genom ett aktivt 
ägarstyrningsarbete som består av arbete i valberedningar och 
röstning på bolagsstämmor. Såväl den aktiva som den passiva 
förvaltningen utövar tillsammans eller enskilt aktiv påverkan på 
portföljbolagen genom att till exempel rösta på stämmor, delta i 
valberedningar och föra dialog med bolag.  

Direkta och gemensamma dialoger 
Bolagsdialoger förs antingen direkt mellan fondbolagets 
förvaltare/hållbarhetsexperter och det investerade bolaget eller i 
samarbete med andra investerare. Dialogerna omfattar dels 
övergripande strategiska hållbarhetsfrågor, som till exempel krav på 
tydligare målsättning och ökad transparens kring bolagens 
hållbarhetsarbete. Det kan även röra specifika frågor kring 
miljöpåverkan, mänskliga rättigheter eller arbetsrätt. Under 2022 har 
Handelsbanken Fonder fört egna direkta dialoger med 197 bolag. 
Därtill har förvaltarna även egen regelbunden och tät kontakt med 
bolag och träffar bolagsledningar, samt besöker verksamheten – 
insatser som i mångt och mycket rör bolagens hållbarhetsarbete. 
Allokeringsförvaltningen för också löpande dialoger med fondbolag 
och fondförvaltare i syfte att påverka dem att bedriva deras 
investeringsverksamhet i en mer hållbar riktning.  
Det finns en styrka i gemensamma dialoger eftersom flera 
investerare tillsammans företräder en större ägarandel och det 
skickar tydliga signaler till bolagen om att frågan ska tas på allvar. 
Gemensamma dialoger tillsammans med andra investerare sker 
med inriktning på specifika teman, till exempel mänskliga rättigheter 
eller klimatpåverkan. Under 2022 har Handelsbanken Fonder 
tillsammans med andra investerare medverkat i dialogsamarbeten 
där 224 bolag har adresserats. Under året har vi vidareutvecklat 
rapporteringen kring vårt påverkansarbete. 

Investerarnätverk, samarbeten och upprop 
Handelsbanken Fonder deltar aktivt i investerarnätverk och 
samarbeten för att bidra till att kapitalförvaltningsbranschen 
utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Att delta i nätverk är också viktigt 
för fondbolagets eget lärande och utveckling. De senaste nätverken 
och investerarinitiativ som Handelsbanken Fonder har gått med i är: 
UN PRI:s initiativ Advance som särskilt främjar mänskliga 
rättigheter, Global Impact Investing Network, Investors Integrity 
Forum och Tobacco Free Portfolios. Handelsbanken Fonder står 
även löpande bakom investerarupprop som riktar sig till bolag eller 
andra beslutsfattare där man uppmanar dessa att höja 
ambitionerna inom hållbarhet på olika sätt. Inom ramen för 

gemensamma initiativ och upprop som fondbolaget står bakom har 
2123 bolag kontaktats under 2022. 

Ägarstyrning 
En viktig del i uppdraget som kapitalförvaltare är aktiv och 
ansvarsfull ägarstyrning i de bolag som fonderna äger. Som 
aktieägare kan Handelsbanken Fonder påverka bolag genom att 
tillämpa aktiv ägarstyrning för både aktivt och passivt förvaltade 
fonder. Några av de mest direkta sätten att påverka är genom 
representation i valberedningar och röstning på bolagsstämmor. 
Utgångspunkten är fondbolagets policy för aktieägarengagemang 
och ansvarsfulla investeringar, riktlinjer kring valberedningsarbete, 
röstningspolicy samt relevanta branschregler från Fondbolagens 
förening, Svensk kod för fondbolag och Riktlinjer för fondbolagens 
ägarutövande. 

Valberedningsarbete 
En av de mer direkta påverkansmöjligheterna Handelsbanken 
Fonder kan ha i sin ägarroll är att delta i valberedningar. Därför 
tackar fondbolaget ja när frågan om att delta i en valberedning 
kommer, förutsatt att innehavet inte bedöms vara alltför litet eller 
om fondbolaget återfinns långt ner på ägarlistan. Handelsbanken 
Fonder ser att valberedningen har en nyckelroll i bolagsstyrningen 
och bland annat ger möjlighet att påverka styrelsernas 
sammansättning. Fondbolagets riktlinjer för valberedningsarbete 
skickas till de bolag där plats i valberedningen erbjudits. I riktlinjerna 
beskrivs vad som är i fokus, nämligen: 

o styrelsens kompetens och behovsanalys
o vikten av hållbarhetskompetens relevant för
o bolagets verksamhet
o mångfald och jämställdhet i styrelserna.

Handelsbanken Fonder har sedan flera år tillbaka arbetat målinriktat 
för en god könsfördelning i valberedningsgruppen vilket har givit 
resultat. Handelsbanken Fonder tillsatte kvinnor i 73% av de 
valberedningar fondbolaget deltog i inför stämmosäsongen 2022. 
Syftet är att bidra till att skapa mer jämställda styrelser över tid. Inför 
årsstämmorna 2022 deltog Handelsbanken Fonder i 70 
valberedningar. I de styrelser som dessa valberedningar föreslog 
ökade andelen kvinnor något, från i genomsnitt 36,5% 2021 till 
37% 2022. Handelsbanken Fonder kvalificerar till närmare 70 
valberedningar inför 2023. Fokus kommer fortsatt vara att uppnå 
mer jämställda styrelser i valberedningsarbetet inför 2023. 

Röstning på bolagsstämmor 
Handelsbanken Fonder investerar i ett stort antal bolag spridda över 
flera geografiska marknader. Genom att rösta på bolagsstämmor 
kan Handelsbanken Fonder påverka riktningen dessa bolag tar i 
relevanta frågor. Generellt röstar fondbolaget på bolagsstämmor i 
de bolag där ägandet överskrider 0,5% eller om särskilt angelägna 
frågor tas upp. Under 2022 röstade Handelsbanken Fonder på 
1163 ordinarie och extra stämmor i 44 länder. Röstning har skett 
både genom deltagande på bolagsstämmor och genom elektronisk 
röstning via ombud. Röstning via ombud gör att fondbolaget kan nå 
fler bolag och geografiska marknader. Principiellt stödjer 
Handelsbanken Fonder aktieägarmotioner som främjar hållbart 
företagande samt större öppenhet i redovisning och rapportering av 
bolagens klimatpåverkan, arbete med mänskliga rättigheter och 
arbetsrätt. Under 2022 har Handelsbanken Fonder röstat på 378 
bolagsstämmor där hållbarhet har funnits med på agendan. 
Sammanlagt har fondbolaget röstat på 256 aktieägarmotioner. I 
120 av dessa har fondbolaget röstat för och i 136 av fallen röstat 
emot bolagsledningens rekommendation. 

Incitamentsprogram 
Det blir allt vanligare att bolag vill inrätta aktierelaterade 
incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Generellt sett är 
Handelsbanken Fonder positiva till att ledningen har samma 
incitament som övriga aktieägare men ser det som viktigt att 
programmen är transparenta både avseende måluppfyllnad och 
ersättningsnivåer. Tillsammans med andra institutionella ägare 
ställer fondbolaget krav på transparens kring utformningen av dessa 
program och har inom ramen för Institutionella Ägares Förening 
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(IÄF) utarbetat ett dokument med riktlinjer för hur dessa program 
ska presenteras. Handelsbanken Fonder får många förfrågningar 
från bolagen om dessa program innan de ska presenteras på 
bolagsstämman och för då ingående dialoger. Inför 2022 års 
bolagsstämmor hade fondbolaget 22 dialoger i ämnet. Utöver detta 
analyserades ett antal andra incitamentsprogram inför röstning. 

Tvister och förlikningar 
Det inträffar att bolag som fondbolaget investerat i begår brott eller 
handlar i strid med andra regler, till exempel bedrägerier eller brott 
mot marknadsplatsregler. Det kan leda till processer, ofta i form av 
grupptalan, så kallad class action. Oftast leder det till förlikning och 
att bolaget tvingas ersätta aktieägarna för uppkomna förluster. 
Förlikningar kan även innehålla krav i form av till exempel 
styrelseförändringar, nya och ändrade interna regler eller kontroller. 
För att Handelsbanken Fonder ska kunna tillvarata 
fondandelsägarnas rättigheter i dessa processer anlitas två 
advokatbyråer som övervakar bolagens beteenden och 
uppkommande processer. Under 2022 erhöll fonderna 1 073 869 
amerikanska dollar i förlikningar till följd av class actions i USA. 
Beloppet kom från 38 olika förlikningar och tillföll 16 av fonderna. 

Klimatrapportering 
Inom fondbolaget pågår en kontinuerlig utveckling gällande analys 
och integrering av klimataspekter i våra investeringsprocesser. 
Under våren 2022 publicerade Handelsbanken Fonder sin årliga 
klimatrapport, vilken redogör för utfall 2021 i förhållande till 
fondbolagets klimatmål. Detaljer för vilka delar som drivit utfallet 

2022 kommer att redovisas i fondbolagets Klimatrapport samt 
Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport som publiceras under våren 
2023. 

EU:s handlingsplan för hållbar finansiering 
Under året har Handelsbanken Fonder fortsatt arbetet med, och 
anpassningen till, nivå 2-reglerna kopplade till EU förordning 
2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom 
den finansiella sektorn (SFDR) och EU-taxonomin (miljömål 1 och 2, 
begränsning respektive anpassning av klimatförändringar). För en 
övergripande beskrivning av Handelsbanken Fonders definitioner, 
tillämpade tröskelvärden och metoder och fondbolagets nuvarande 
tolkning av SFDR, se ”SFDR – Definitioner och metodbeskrivning 
inom hållbarhet” på handelsbankenfonder.se. 

Framåtblick 
Handelsbanken Fonder kommer fortsatt att arbeta med sina 
uppsatta hållbarhetsmål. Både mänskliga rättigheter och biologisk 
mångfald är två områden, vid sidan av klimatfrågan, som kommer 
att kräva bredare och djupare arbete, framförallt genom direkta 
dialoger. Den aktiva dialogen med kunder och intressenter kommer 
att fortsätta för att löpande säkerställa att fondbolagets 
hållbarhetsarbete är i linje med deras förväntningar. Fondbolaget 
följer även den fortsatta utvecklingen av SFDR. Framförallt fortgår 
arbetet inom förvaltningen för att varje dag arbeta för 
Handelsbanken Fonders vision om finansiell avkastning och 
planetär avlastning.
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Världen i korthet 2022
Som sig bör är det dags att summera det gångna året 
och blicka in i nästa. För året som gått känns denna 
uppgift extra brydsam, då 2022 milt sagt varit 
omtumlande för världen och så även på 
finansmarknaderna. 

På finansmarknaderna har det som vanligt varit 
händelserikt. Det bakomliggande temat har handlat om 
inflation, monetära åtstramningar och dess effekter på 
tillväxten. Hur mycket tyngd, vikt och oro 
investerarkollektivet har lagt vid detta har varierat under 
året men det har ständigt varit närvarande. Föga 
förvånande, får man kanske säga, med tanke på de 
snabba och kraftiga räntehöjningar som centralbanker 
runt om i världen levererat. Detta i syfte att få bukt med 
den kraftigaste inflationstakt västvärlden sett på många 
år. Det resoluta sätt centralbankerna höjt räntan på 
överraskade marknaden som när året inleddes 
förväntade sig väldigt lite, om ens något, på den fronten. 
Effekten blev fallande, i många fall kraftigt fallande, 
marknader på de flesta håll i världen. På aktiemarknaden 
skedde detta trots att många bolag fortfarande levererat 
goda resultat. 

I slutet av februari rullade ryska trupper över gränsen till 
Ukraina. Varningstecknen hade funnits, men få västliga 
bedömare trodde innan utbrottet att det skulle komma till 
en väpnad konflikt. Denna på alla sätt tragiska 
händelseutveckling fick stora konsekvenser. Förutom det 
fruktansvärda mänskliga lidandet, kom även den politiska 
agendan alltmer att handla om energi- och 
säkerhetspolitik. Både Ryssland och Ukraina är viktiga 
exportörer av råvaror, vilket åtminstone initialt pressade 
upp råvarupriserna eftersom det rådde stor osäkerhet om 
hur stora volymer som skulle försvinna från marknaden 
på grund av krig och sanktioner. De värsta scenarierna 
för stigande råvarupriser uteblev och många råvaror har 
sedan dess fallit tillbaka.  

Ett område som hamnade speciellt i fokus var tillgången 
och priset på naturgas som är en oerhört viktig 
energikälla, inte minst för Europa, och där Ryssland är en 
betydande leverantör. Även om krisen inte är över på 
denna front har prisutvecklingen hittills hållits i schack. 
Detta genom en kombination av större utnyttjande av 
andra leverantörer av naturgas, energibesparing, politiska 
beslut och även mer fördelaktigt väder. Utmaningarna 
kvarstår emellertid och energidebatten kommer sannolikt 
vara fortsatt het under lång tid framöver. En trolig 
konsekvens är att skiftet bort från fossila bränslen får mer 
fokus och stöd vilket vi kan se till exempel i EU:s 
”REPowerEU” plan som lanserades under året. Även i 
USA gjordes stora framsteg inom detta område i och 
med den så kallade Inflation Reduction Act (IRA) vilket 
bland annat innehöll stora satsningar på energisäkerhet 
och åtgärder för att minska klimatpåverkan.  

Covid-19 var ännu ett orosmoment i början av 2022 men 
lämnade gradvis scenen då allt fler ekonomier öppnade 
upp. De ändrade konsumtionsmönster som detta ledde 
till fick sitt avtryck på aktiemarknaderna och många av de 
bolag vars affärsmodell gynnades av det som skedde 
under pandemin fick se sina aktiekurser hamna under 
press. I Kina har man sett en lite annan utveckling, där 
landets noll-toleranspolitik mot covid-19 lett till ett antal 
temporära nedstängningar, vilket fått negativa 
konsekvenser på möjligheten att producera varor och 
tjänster. Detta har i sin tur satt press på tillväxten i Kina 
och fördröjt leveranser av exportvaror vilket sannolikt 
bidragit ytterligare till stigande inflation globalt. Allt tyder 
dock på att policyn nu ändrats och att Kina som allt mer 
öppnar upp skulle kunna bli en positiv faktor för 
marknaden under 2023.  

Hög inflation, delvis driven av de höga energipriserna, har 
på många håll satt konsumenterna i en tuffare sits. 
Blickar man in i 2023 finns det risk att detta område 
kommer att vara fortsatt utmanande. Inflationstakten 
kommer sannolikt att falla tillbaka från de mycket höga 
nivåer vi sett i år, vilket är positivt. Dock riskerar 
arbetsmarknaden, som hittills varit stark, att hamna under 
press då en förväntat lägre ekonomisk aktivitet 
ackompanjerat av de högre räntorna börjar jobba sig 
genom systemet.  

2023 kommer sannolikt också att bli ett år med en hel del 
svängningar. Utmaningarna är många och inflationen, 
räntorna och dess effekter på realekonomi och vinstmiljö 
kommer fortfarande att vara ett mycket debatterat 
ämnen. Detta kommer högst troligt att påverka 
marknaden, kanske framför allt under första halvåret. Allt 
pekar på att vi går in i ett år med lägre tillväxt, men hur 
kraftig och hur långvarig inbromsningen blir är fortfarande 
ett öppet kort. Det finns goda argument för såväl ett 
mildare som för ett barskare scenario. På 
aktiemarknaden ser vi fortsatt en påtaglig risk att 
vinstförväntningarna måste justeras ner ytterligare, vilket 
brukar ge motvind till marknaden. 

Mot denna mer utmanande bakgrund står att 
värderingarna efter årets fall på många håll ser intressanta 
ut. Man kan säga att marknaden redan har tagit höjd för 
en hel del svårigheter. Även på räntesidan finns det, efter 
ränteuppgångarna, intressanta värderingar att hitta.  

I denna miljö med många osäkerhetsfaktorer tror vi 
samtidigt att det kommer skapas möjligheter på 
marknaden, vilket kan gynna oss som en aktiv förvaltare. 
Mycket talar också för att vår inriktning på strukturell 
tillväxt och välskötta bolag med hållbara affärsmodeller, 
kommer att ha goda möjligheter att ge konkurrenskraftiga 
resultat detta år. Tack för ert förtroende och vi ser fram 
emot att jobba för ert bästa även under 2023. 
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AstraZeneca Allemansfond 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden är en specialfond vilket för denna fond innebär att 
den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera 
innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. 
Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i 
AstraZeneca. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Sweden Index GI 
(60%), AstraZeneca (40%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex 
och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden placerar en betydande andel i AstraZeneca (30-50%). Fondens 
förvaltning i övrigt bygger på ett begränsat antal investeringar i 
kvalitetsbolag. Kvalitet definieras utifrån god avkastning på kapital, 
kassaflödesgenerering, stabilitet i vinster och sund balansräkning samt god 
utdelningsförmåga. Med ett begränsat antal investeringar menas 16-35 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Med 
ett begränsat antal investeringar läggs stor vikt vid löpande analys av 
bolag, ledning och industri. Därtill strävar fonden efter att uppnå en god 
diversifiering mellan investeringarna vad gäller vinstdrivare.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen.  
  
Fondens aktiva risk har legat på en nivå för senaste året på 3,91% 
Eftersom fondens jämförelseindex infördes den 1 januari 2020 är det inte 
möjligt att uttalas sig om aktiv risk i relation till historiska aktiva risk för en 
längre period. Nivån på den aktiva risken är en konsekvens av fondens 
förvaltning som bygger på ett begränsat antal investeringar i kvalitetsbolag 
samt en större exponering mot AstraZeneca. 

Portföljen

Fonden steg 2,0% under 2022*.  
I takt med högre inflation och stramare penningpolitik har oron ökat för 
svagare global tillväxt vilket gynnat investeringar i mer konjunkturokänsliga 
branscher såsom läkemedel. Under 2022 har det dominerande innehavet i 
fonden, AstraZeneca, bidragit kraftigt positivt till avkastningen. 
AstraZeneca har dessutom haft en stark utveckling av produktportföljen 
och goda försäljningsframgångar, framförallt inom cancerområdet, samt 
positiva data från pågående studier. Även Handelsbanken och ABB har 
bidragit positivt till avkastningen. Handelsbanken gynnas av högre inflation, 
och därmed högre räntor, då inlåningskostnaden stiger långsammare än 
banken får betalt för utlåning. Vinstestimaten för Handelsbanken har 
reviderats upp under året i linje med många andra banker. ABB gynnas av 
sin relativt stabila exponering inom verkstadssektorn och har medvind från 
automatiseringstrenden, samtidigt som det finns ytterligare potential i 
omstrukturering, marginaler och återköp av aktier.  
De tre innehav som bidragit mest negativt till fondens utveckling är Troax, 
HMS Networks och Sectra. Troax gynnades kraftigt under covid när stora 
e-handelsbolag investerade i automatiserade lager, men har haft det tufft 
när den trenden reverserades. I HMS Networks har det under 2022 skett 
en multipelkontraktion i spåren av högre räntor och därmed högre 
avkastningskrav, medan estimaten har varit stabila/stigande. I Sectra är det 
också främst en multipelkontraktion som skett från relativt hög nivå.  
Under 2022 har fonden ökat innehaven i Sweco, Volvo och Nibe och 
minskat den stora positionen i Astra Zeneca. Innehavet i AstraZeneca har 
minskats något för att ha rätt balanserade vikter i portföljen. Nibe är en 
ledande leverantör av värmepumpar samt andra energieffektiva 
klimatlösningar för hus, som ser en mycket stark efterfrågan i spåren av 
energikrisen. Sweco är en ledande konsult i norra Europa inom ingenjörs- 
och arkitekturtjänster för hållbara städer och transportinfrastruktur. Swecos 
värdering har kommit ned i och med oro för fastighetsmarknaden, men 
bolaget har också en relativt stor andel försäljning till det stabila segmentet 
offentlig sektor samt ser stark efterfrågan i energisegmentet. Volvo har en 
fördelaktig position i omställningen från fossilt till elektriskt inom lastvagnar, 
samt balanserar upp fondens defensiva inriktning i och med den stora 
positionen i Astra Zeneca. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till investeringar 
i bolag noterade i Sverige och Norden varav en hög andel placeras 
AstraZeneca. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en 
investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar 
över flera regioner eller sektorer. Fondens placeringsinriktning innebär att 
fonden kan komma att ha stor exponering mot ett begränsat antal aktier, 
vilket kan ge fonden en lägre likviditet jämfört med om fonden hade fler 
innehav. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden 
till en begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte 
att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad 
risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten.  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 

uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 3 140,92 3 080,65 2 216,60 2 154,66 1 541,94 1 461,70 1 293,12 1 309,48 1 126,60 860,61

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 130 -10 145 302 91 -25 -18 30 65 19

Fondförmögenhet, mnSEK 3 437 3 252 2 374 2 161 1 313 1 169 1 062 1 093 915 644

Antal andelar, tusental 1 094 1 056 1 071 1 003 851 800 822 835 812 748

Total avkastning i %  2,0 39,0 2,9 39,7 5,5 13,0 -1,2 16,2 30,9 28,4

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -3,7 37,2 5,1 - - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 3,9 3,5 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 19,0 19,6 19,9 21,4 9,2 5,7 7,1 23,4 29,7 19,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 15,0 20,1 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 16,5 19,0 11,1 13,8 12,4 16,9 16,3 15,4 15,6 17,8

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 16,7 17,6 13,2 14,7 15,0 12,1 9,3 10,5 13,1 9,9

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden Index GI (60%) och AstraZeneca (40%). 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.



9 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

AstraZeneca Al lemansfond, for ts.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,90

Årlig avgift, % 0,90

Transaktionskostnader, tSEK 110

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 87,23

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 5,95

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 35,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  15,2 

Total risk i index %  15,6 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden Index
GI (60%) och

AstraZeneca (40%).

Active Share % 39,0 

Aktiv avkastning %  4,1 

Informationskvot  1,0 

Sharpekvot  1,3 

Sharpekvot i index  1,0 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 19 332 853 774
Ränteintäker 426 0
Utdelningar 64 229 59 140
Valutakursvinster och -förluster netto -62 -
Övriga finansiella intäkter 295 157
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring 84 220 913 072

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 28 727 24 899
Räntekostnader 66 1
Övriga finansiella kostnader 59 31
Övriga kostnader 95 251
Summa kostnader 28 946 25 183
Årets resultat 55 274 887 889

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 74 806 137 714

Realisationförluster -423 -5 006

Orealiserade vinster/förluster -55 052 721 067

Summa 19 332 853 774

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 3 327 013 96,8 3 196 391 98,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 3 327 013 96,8 3 196 391 98,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 116 465 3,4 57 841 1,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 25 0,0 16 0,0
Summa tillgångar 3 443 503 100,2 3 254 247 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 667 0,1 2 379 0,1
Övriga skulder 3 576 0,1 - -
Summa skulder 6 243 0,2 2 379 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 3 437 260 100,0 3 251 868 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 122 460 3,6 42 011 1,3
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 131 876 3,8 43 416 1,3

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 3 251 868 2 373 603
Andelsutgivning 946 319 718 981
Andelsinlösen -816 200 -728 605
Resultat enligt resultaträkning 55 274 887 889
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 3 437 260 3 251 868

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   96,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

ABB 385 000 121 737 3,5 
AFRY 200 000 34 180 1,0 
Assa Abloy B 528 000 118 114 3,4 
AstraZeneca 1 172 000 1 644 902 47,9 
Atlas Copco A 1 150 000 141 565 4,1 
Autoliv SDB  72 000 57 341 1,7 
Bravida 664 872 74 067 2,2 
Duni  190 000 16 378 0,5 
Epiroc  A 465 000 88 280 2,6 
Essity B 350 000 95 655 2,8 
Handelsbanken A 1 130 000 118 763 3,5 
Hexagon B 880 000 95 920 2,8 
HMS Network 234 000 79 466 2,3 
Indutrade 310 000 65 441 1,9 
Lagercrantz Group 849 198 87 722 2,6 
Lifco B 265 000 46 150 1,3 
NIBE Industrier B 430 000 41 753 1,2 
Sectra  725 000 107 880 3,1 
Skistar B 240 000 26 640 0,8 
Sweco B 480 000 47 928 1,4 
Thule Group 155 000 33 744 1,0 
Troax Group A 225 000 41 085 1,2 
Volvo B 755 000 142 302 4,1 
  3 327 013 96,8 
Noterade aktier  3 327 013 96,8 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  3 327 013 96,8 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  110 248 3,2 
Total summa fondförmögenhet  3 437 260 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 122 460

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 3,7

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Brittiska staten 40 361
Amerikanska staten 38 913
Franska staten 16 943
Belgiska staten 2 604
Tyska staten 2 336
Lasertec Corp  1 251
Ms&Ad Insurance Group Holdings 1 211
Asahi Group Holdings 1 187
Toshiba Corp 1 187
Shiseido Co Ltd  1 187

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Citigroup Global Markets 55 672
Barclays Capital Securities 23 744
Morgan Stanley & Co. International 19 636
Goldman Sachs International 14 979
BNP Paribas Arbitrage SNC 13 139
HSBC Bank 4 706

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 102 050
Aktier 29 826

131 876
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 232
En till tre månader 416
Tre månader till ett år 1 322
Mer än ett år 100 079
Obestämd löptid 29 826

131 876

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 13 139
Storbritannien 118 738

131 876

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 256
EUR 23 035
GBP 41 036
HKD 2 186
JPY 26 019
USD 39 344

131 876

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 131 876

131 876
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 295 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: AstraZeneca Allemansfond

Identifieringskod för juridiska personer: 549300EY642YDD1XQD93

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
65,86% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 65,86%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
 
 
Övriga miljömål;

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 65,86%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 425,71

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

952,85

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
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sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 992,82 96,79% 96,79%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 017,18 96,79% 96,79%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 125 357,60 96,79% 96,79%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

2 010,00

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

127 367,57

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

425,71 96,79% 96,79%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

6,72 96,79%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

952,85 96,79% 96,79%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

17,02 96,79%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 96,79% 96,79%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

60,44% 79,54% 96,79%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

91,26% 49,52% 96,79%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,11

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

å

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 96,79% 96,79%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,02 51,11% 96,79%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,14 68,41% 96,79%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,79% 96,79%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

74,82% 94,00% 96,79%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 96,79%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

35,34% 96,79% 96,79%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,79% 96,79%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

29,33% 96,79% 96,79%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,51% 94,00% 96,79%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

AstraZeneca PLC Läkemedel 47,86% GB

Volvo, AB ser. B Maskineri 4,14% SE

Atlas Copco A Maskineri 4,12% SE

ABB Ltd Elektrisk utrustning 3,54% CH

Svenska Handelsbanken A Banker 3,46% SE

Assa Abloy B Byggprodukter 3,44% SE

SECTRA AB Ord Shs Hälso- och sjukvårdsteknik 3,14% SE

Hexagon AB ser. B Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,79% SE

Essity AB B Hushållsprodukter 2,78% SE

Epiroc AB Ord Sh Class A Maskineri 2,57% SE

Lagercrantz Group Aktiebolag Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,55% SE

HMS NETWORKS AB Kommunikationsutrustning 2,31% SE

Bravida Holding Kommersiella tjänster och
tillbehör

2,15% SE

Indutrade AB Maskineri 1,90% SE

Autoliv Inc. SDB Bilkomponenter 1,67% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

20 Industri 28,00%

201020 Byggprodukter 4,65%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,79%

Nr 2 Annat
3,21%

Nr 1A Hållbara
65,86%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

30,94%

Andra
miljörelaterade

13,20%

Sociala
52,66%
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

201030 Bygg & Teknik 1,39%

201040 Elektrisk utrustning 3,54%

201050 Industrikonglomerat 1,34%

201060 Maskineri 13,93%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

2,15%

202020 Professionella tjänster 0,99%

25 Sällansköpsvaror 3,90%

251010 Bilkomponenter 1,67%

252010 Hushållsvaror 0,48%

252020 Fritidsprodukter 0,98%

253010 Hotell, restauranger och fritid 0,78%

30 Dagligvaror 2,78%

303010 Hushållsprodukter 2,78%

35 Hälsovård 50,99%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 3,14%

352020 Läkemedel 47,86%

40 Finans 3,46%

401010 Banker 3,46%

45 Informationsteknologi 7,65%

452010 Kommunikationsutrustning 2,31%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

5,34%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 13,20% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 52,66% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 7 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 23 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 5 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Specialfonden AstraZeneca Allemansfond, org.nr 502040-9925 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Specialfonden AstraZeneca Allemansfond for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Specialfonden AstraZeneca Allemansfond:s finansiella stallning 
per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder. Vart 
uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om forvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig 
for att uppratta en arsberattelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om forvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporten. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den L~ mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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22  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  RIKARD  FORSSMED

T o m 2022-09-30 NIKLAS LUNDIN

T o m 2022-03-14 JOAKIM BY

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av amerikanska, 
kanadensiska och mexikanska småföretag eller i sådana småföretag som 
har minst 50% av sin verksamhet i dessa länder. Företagens 
marknadsvärde vid investeringstillfället får inte överstiga 0,03% av det 
samlade marknadsvärdet på New York Stock Exchange, NASDAQ Stock 
Exchange, Toronto Stock Exchange och Mexican Stock Exchange. 
Fonden har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den 
tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat 
område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av 
ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom 
området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på 
våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom 
ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och 
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR 
(100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid 
att avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar i små och medelstora företag i olika sektorer. 
Investeringar sker även i de allra minsta bolagen och merparten av fondens 
investeringar är i bolag som ej ingår i index. Fonden förvaltas tematiskt 
vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag med tydlig exponering till 
tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna identifieras inom 
långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier med exponering till 
önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som denne anser vara 
mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som inte till fullo är 
prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden 
och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden innehar 
bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre tillväxt än 
fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 bolag, vilket är 
betydligt färre än fondens jämförelseindex. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 

att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen.  
  
Fondens tematiska förvaltningsprocess leder till en portfölj med 
tillväxtinriktning som har betydligt färre innehav än jämförelseindex. Detta 
har bidragit till att fondens aktiva risk under de senaste åren legat på en 
nivå mellan cirka 3 och 7%, vilket förvaltaren bedömt medfört en god 
balans mellan risk och avkastning. Detta är också i linje med fondens 
längre historik. 

Portföljen

Fonden sjönk med -13,1% under 2022*.  
Året har präglats av kriget i Ukraina, stigande inflation och räntor, 
utbudsstörningar samt covid-nedstängningar i Kina. Amerikanska företag 
har under året haft en ansträngd situation vad gäller ökade kostnader för 
exempelvis energi, transport och löner. Situationen har dock gradvis 
förbättrats under det andra halvåret. Trots alla motvindar har efterfrågan i 
ekonomin hållits uppe och konsumtionen har fortsatt att vara relativt stark. 
Den amerikanska centralbanken har under året genomfört en rad höjningar 
av styrräntan för att stävja den höga inflationstakten. Detta har satt sina 
spår i husmarknaden, där kraftigt höjda bolåneräntor har fått aktiviteten att 
avta avsevärt vad gäller exempelvis husförsäljning. Den amerikanska 
dollarn har haft en stark utveckling, drivet av räntehöjningar samt en flykt till 
säkra tillgångar i oroliga tider. För bolag med internationell exponering har 
detta inneburit en motvind. Då amerikanska småbolag i större utsträckning 
har en större inhemsk exponering har dessa dock relativt sett påverkats 
mindre av detta. Den starka dollarn har också hjälpt fondens 
absolutavkastning för helåret. Sammantaget har börsutvecklingen under 
året varit negativ, och osäkerheten är stor inför nästa år, där få 
bolagsledningar än så länge vågar sticka ut hakan. 
  
För fondens del är det framförallt högre värderade tillväxtbolag samt 
mindre och olönsamma bolag som har haft den sämsta kursutveckling 
under året. Inom digitaliseringstemat missgynnades fondens avkastning av 
innehaven i Digital Bridge, Bandwidth och Cerence. Även bolag med 
exponering mot det egna hemmet, såsom Pool Corp och Trex uppvisade 
en svag kursutveckling. Fonden avkastning gynnades av innehaven i Fair 
Isaac, Graphic Packaging och Clean Harbors. Dessa innehav hade alla en 
tydligt positiv kursutveckling under året. 
  
Flera av fondens bolag har under året blivit föremål för uppköp. Inom 
läkemedelssektorn märktes exempelvis Biohaven Pharma, LHC Group 
och, i slutet av året, Horizon Therapeutics. Även banken First Horizon samt 
mjukvarubolaget Ping Identity bidrog till avkastningen efter att dessa bolag 
blivit uppköpta under året. 
  
I oktober gjordes ett förvaltarbyte. Även om processen är densamma så 
gjordes ett antal förändringar på bolagsnivå i fonden i samband med 
denna förändring. Bland bolag som tillkom under det sista kvartalet 
märktes exempelvis mjukvarubolagen Bentley Systems, Descartes 
Systems och Paylocity, den kanadensiska teknikkonsulten Stantec samt 
sjukföräkringsbolaget Molina Healthcare. Bland bolag som försvann ur 
fonden märktes Alarm.com, Wolfspeed, Trex samt Bright Horizon. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
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Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till den 
nordamerikanska aktiemarknaden. Detta innebär att risken i fonden 
normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker 
dock i företag i flera sektorer, branscher eller teman vilket över tid bidrar till 
att minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot mindre 
bolag där likviditeten ofta är lägre och variationen i likviditet generellt 
bedöms vara förhöjd jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan 
komma att påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en 
begränsad kostnad Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att 
skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad 
risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (7 
december 2018) då Handelsbanken Funds America Small Cap 
(Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Amerika Småbolag Tema 
(Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 

valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK 1 221,12 1 405,91 1 114,43 940,85 726,65 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR 109,81 136,55 110,91 89,54 71,70 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK 1 154,50 1 369,33 1 161,84 883,19 709,71 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK 127,85 146,10 115,44 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR 112,05 138,30 111,49 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 1 275,24 1 455,06 1 143,07 956,37 732,01 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 114,68 141,32 113,76 91,02 72,23 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 1 205,66 1 417,20 1 191,70 897,75 714,94 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK 126,90 151,62 127,85 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -4 575 4 090 369 -1 596 -358 - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 15 359 22 624 14 400 11 712 10 265 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK 10 755 13 278 8 186 6 650 6 371 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR 34 51 38 32 29 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK 89 106 89 74 242 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK 262 497 321 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR 7 9 6 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 2 907 6 647 4 589 4 093 3 056 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 6 10 7 4 4 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 647 1 111 658 480 255 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK 132 226 74 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 15 216 20 282 15 805 12 368 14 092 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK 8 807 9 445 7 346 7 068 8 767 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR 312 377 341 357 403 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK 77 77 76 84 341 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK 2 046 3 403 2 781 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR 61 62 54 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 2 280 4 568 4 015 4 279 4 174 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 53 74 64 45 50 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 537 784 552 535 357 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK 1 044 1 491 577 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK -13,1 26,2 18,4 29,5 -3,3 14,3 21,7 7,9 23,6 -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR -19,6 23,1 23,9 24,9 -6,2 11,4 16,3 11,6 15,5 34,2
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK -15,7 17,9 31,6 24,4 -5,4 20,5 9,8 18,3 25,3 52,9
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK -12,5 26,6 15,4 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR -19,0 24,0 21,1 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK -12,4 27,3 19,5 30,6 -2,4 15,3 22,8 8,9 24,7 39,7
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR -18,9 24,2 25,0 26,0 -5,3 12,4 17,4 12,6 16,5 35,4
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK -14,9 18,9 32,7 25,6 -4,6 21,6 10,8 19,4 26,4 54,2
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK -13,2 22,9 18,5 29,5 -3,3 14,3 21,7 7,9 23,6 -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK -10,1 28,7 8,8 35,7 -3,0 5,2 28,4 3,3 30,5 -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR -16,8 25,6 13,8 30,8 -5,9 2,6 22,7 6,8 21,9 27,6
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK -12,7 20,2 20,9 30,4 -5,1 10,9 15,9 13,2 32,3 45,4
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK -10,1 28,7 6,2 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR -16,8 25,6 11,4 - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK -10,1 28,7 8,8 35,7 -3,0 5,2 28,4 3,3 30,5 31,7
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR -16,8 25,6 13,8 30,8 -5,9 2,6 22,7 6,8 21,9 27,6
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK -12,7 20,2 20,9 30,4 -5,1 10,9 15,9 13,2 32,3 45,4
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK -10,1 28,7 8,8 35,7 -3,0 5,2 28,4 3,3 30,5 -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK 3,4 4,4 5,7 5,5 4,8 5,6 6,5 6,2 - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR 3,4 4,4 5,7 5,5 4,8 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK 3,4 4,4 5,7 5,5 4,8 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK 3,3 - - - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR 3,4 - - - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 3,4 4,4 5,7 5,5 4,8 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 3,4 4,4 5,7 5,5 4,8 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 3,4 4,4 5,7 5,5 4,8 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK 3,3 4,5 5,7 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK 4,7 22,2 23,8 11,9 5,2 18,0 14,6 15,5 - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR -0,5 23,5 24,4 8,2 2,2 13,8 14,0 13,5 24,5 24,8
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK -0,3 24,5 27,9 8,5 6,8 15,1 14,0 21,8 38,4 29,6
 Amerika Småbolag Tema A9 - SEK 5,2 - - - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A9 - EUR 0,3 - - - - - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 5,6 23,3 25,0 12,9 6,1 19,0 15,6 16,5 32,0 25,5
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 0,4 24,6 25,5 9,2 3,2 14,9 15,0 14,5 25,6 25,9
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 0,6 25,6 29,1 9,5 7,7 16,1 15,0 22,8 39,6 30,8
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK 3,3 20,7 23,8 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 7,6 18,4 21,5 14,7 1,0 16,2 15,1 16,1 31,1 20,0
EUR 2,3 19,6 22,0 11,0 -1,8 12,2 14,5 14,1 24,7 20,4
NOK 2,4 20,6 25,5 11,2 2,6 13,4 14,5 22,4 38,7 25,0

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Amerika Småbolag Tema A1 - SEK 10,2 16,4 15,6 13,5 12,4 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR 7,5 14,8 13,5 11,1 9,4 17,5 18,5 15,2 17,5 19,8
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK 9,0 17,1 15,4 13,0 13,2 24,6 22,3 19,4 19,6 16,2
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 11,2 17,5 16,6 14,5 13,4 21,9 21,3 15,8 16,7 15,7
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 8,5 15,8 14,5 12,1 10,4 18,6 19,5 15,5 18,5 20,9
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 10,0 18,1 16,5 14,0 14,2 25,7 23,4 20,4 20,7 17,2
 Amerika Småbolag Tema B1 - SEK 9,6 15,8 15,6 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,6 14,2 14,1 12,9 12,1 19,1 20,0 15,0 16,0 12,9
EUR 7,9 12,5 12,0 10,6 9,1 15,9 18,3 14,6 17,8 17,9
NOK 9,4 14,8 14,0 12,5 12,8 22,9 22,1 19,5 20,0 14,4

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Amerika Småbolag Tema A1 - EUR 12,4 16,6 14,3 14,3 14,5 - - - - -
 Amerika Småbolag Tema A1 - NOK 16,5 19,7 17,4 16,3 14,7 12,9 - - - -
 Amerika Småbolag Tema A10 - SEK 16,4 19,4 16,2 15,6 14,6 12,0 10,6 8,2 9,8 7,4
 Amerika Småbolag Tema A10 - EUR 13,4 17,7 15,0 15,3 15,5 11,5 9,9 8,4 9,3 7,7
 Amerika Småbolag Tema A10 - NOK 17,6 20,7 18,4 17,3 15,7 13,9 11,0 10,5 10,3 7,7
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Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 14,8 17,1 14,5 14,5 12,5 9,7 9,1 6,3 8,3 5,7
EUR 11,9 15,4 13,3 14,2 13,4 9,3 8,4 6,5 7,8 5,9
NOK 15,9 18,4 16,7 16,2 13,6 11,6 9,5 8,5 8,9 5,9

Utdelning per andel, SEK 4,97 4,99 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap 
T o m  2019-03-31: MSCI USA Small Cap Net 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Amerika Småbolag Tema A1 1,50
 Amerika Småbolag Tema A9 0,75
 Amerika Småbolag Tema A10 0,60
 Amerika Småbolag Tema B1 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Amerika Småbolag Tema A1 1,50
 Amerika Småbolag Tema A9 0,75
 Amerika Småbolag Tema A10 0,60
 Amerika Småbolag Tema B1 1,50

Årlig avgift, % 
 Amerika Småbolag Tema A1 1,50
 Amerika Småbolag Tema A9 0,75
 Amerika Småbolag Tema A10 0,60
 Amerika Småbolag Tema B1 1,50

Transaktionskostnader, tSEK 6 403

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Amerika Småbolag Tema A1 135,20
 Amerika Småbolag Tema A9 67,85
 Amerika Småbolag Tema A10 54,32
 Amerika Småbolag Tema B1 135,22

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Amerika Småbolag Tema A1 9,56
 Amerika Småbolag Tema A9 4,79
 Amerika Småbolag Tema A10 3,83
 Amerika Småbolag Tema B1 9,56

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,7

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 14,7 

Total risk % - A1 EUR 17,3 

Total risk % - A1 NOK 12,8 

Total risk % - A9 SEK 14,6 

Total risk % - A9 EUR 17,3 

Total risk % - A10 SEK 14,7 

Total risk % - A10 EUR 17,3 

Total risk % - A10 NOK 12,8 

Total risk % - B1 SEK 14,5 

Total risk i index % - A1 SEK 15,6 

Total risk i index % - A1 EUR 18,0 

Total risk i index % - A1 NOK 13,0 

Total risk i index % - A9 SEK 15,6 

Total risk i index % - A9 EUR 18,0 

Total risk i index % - A10 SEK 15,6 

Total risk i index % - A10 EUR 18,0 

Total risk i index % - A10 NOK 13,0 

Total risk i index % - B1 SEK 15,6 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened USA Small

Cap

Active Share % 91,8 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -2,9 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -2,8 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -2,8 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -2,3 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -2,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -1,9 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -1,9 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -1,9 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -4,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,3 

Sharpekvot - A1 EUR 0,0 

Sharpekvot - A1 NOK -0,1 

Sharpekvot - A9 SEK 0,4 

Sharpekvot - A9 EUR 0,0 

Sharpekvot - A10 SEK 0,4 

Sharpekvot - A10 EUR 0,0 

Sharpekvot - A10 NOK 0,0 

Sharpekvot - B1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,1 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,1 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,5 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -2 658 830 4 220 035
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 1 075 -
Ränteintäker 3 827 132
Utdelningar 127 884 106 001
Valutakursvinster och -förluster netto 58 451 28 486
Övriga finansiella intäkter 1 828 5 347
Övriga intäkter 38 502
Summa intäkter och värdeförändring -2 465 725 4 360 503

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 216 973 219 042
Räntekostnader 485 856
Övriga finansiella kostnader 366 1 069
Övriga kostnader 6 405 4 891
Summa kostnader 224 228 225 858
Årets resultat -2 689 954 4 134 645

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 3 699 794 2 794 392

Realisationförluster -2 952 365 -720 484

Orealiserade vinster/förluster -3 406 259 2 146 127

Summa -2 658 830 4 220 035

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 075 -

Summa 1 075 -

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 15 084 738 98,2 21 876 577 96,7
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 15 084 738 98,2 21 876 577 96,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 295 687 1,9 866 523 3,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 9 974 0,1 7 732 0,0
Övriga tillgångar 36 340 0,2 101 168 0,4
Summa tillgångar 15 426 738 100,4 22 851 999 101,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 16 775 0,1 21 616 0,1
Övriga skulder 51 157 0,3 206 384 0,9
Summa skulder 67 932 0,4 228 000 1,0
Fondförmögenhet Not 1) 15 358 807 100,0 22 624 000 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 583 102 3,8 642 380 2,8
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 655 327 4,3 718 492 3,2

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 22 624 000 14 399 648
Andelsutgivning 1) 4 459 660 8 035 505
Andelsinlösen 1) -9 027 933 -3 941 417
Resultat enligt resultaträkning -2 689 954 4 134 645
Utdelning till andelsägarna -6 967 -4 382
Fondförmögenhet vid periodens slut 15 358 807 22 624 000

1) Varav 125 044 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Handelsbanken Amerika Småbolag Tema, for ts.

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

ISRAEL

Cyber Ark Software 80 000 108 071 0,7 
Solaredge Technologies 60 000 177 092 1,2 
  285 163 1,9 
KANADA

Altus Group 139 142 57 823 0,4 
ATS  450 000 145 652 0,9 
Cubicfarm Systems 10 700 000 6 583 0,0 
Descartes Systems Group 340 000 246 791 1,6 
Deveron 5 500 000 19 879 0,1 
FirstService 180 000 229 513 1,5 
Loop Industries 481 037 11 979 0,1 
Stantec 550 000 274 408 1,8 
TMX Group 260 000 270 957 1,8 
  1 263 583 8,2 
USA

Advanced Drainage Systems 270 000 230 603 1,5 
Ameresco  300 000 178 611 1,2 
AMN Healthcare 180 000 192 840 1,3 
Applied Industrial Technologies 220 000 288 897 1,9 
Ashland 250 000 280 102 1,8 
Bentley Systems B 740 000 284 977 1,9 
Bio Techne 340 000 293 613 1,9 
Brunswick 350 000 262 863 1,7 
Camden Property Trust 230 000 268 119 1,7 
Carlisle Companies  100 000 245 536 1,6 
Cavco Industries 100 000 235 741 1,5 
Clean Harbors 340 000 404 285 2,6 
Comfort Systems USA 120 000 143 889 0,9 
Cooper Companies 100 000 344 542 2,2 
Darling Ingredients 650 000 423 902 2,8 
DigitalBridge Group A 316 213 36 045 0,2 
Dynatrace 450 000 179 580 1,2 
East West Bancorp 460 000 315 857 2,1 
EastGroup Properties 170 000 262 261 1,7 
Energy Recovery 600 000 128 097 0,8 
Etsy 110 000 137 285 0,9 
Evoqua Water Technologies 300 000 123 784 0,8 
Fair Isaac 40 000 249 476 1,6 
First Republic Bank 180 000 228 606 1,5 
Global Water Resources 1 074 000 148 610 1,0 
Graphic Packaging Holding 1 600 000 370 934 2,4 
Harmony Bioscien 120 000 68 894 0,4 
Insulet 40 000 122 696 0,8 
Kadant 100 000 185 082 1,2 
KB Home 500 000 165 931 1,1 
MasTec 280 000 248 947 1,6 
Molina Healthcare 110 000 378 480 2,5 
MSA Safety 160 000 240 382 1,6 
Napco Security Technologies 650 000 186 113 1,2 
National Bank Holdings A 500 000 219 174 1,4 
National Instruments 750 000 288 360 1,9 
Option Care Health 500 000 156 761 1,0 
Park City Group 1 230 000 63 439 0,4 
Paya Holdings A 2 000 000 164 003 1,1 
Paylocity Holding 110 000 222 650 1,4 
Pinnacle Financial Partners 350 000 267 677 1,7 
Planet Fitness A 360 000 295 580 1,9 
Pool 130 000 409 517 2,7 
Prosperity Bancshares 400 000 302 916 2,0 
Reinsurnce Group of Amerika 200 000 296 101 1,9 
Service Corporation International 700 000 504 283 3,3 
Simply Good Foods  700 000 277 378 1,8 
SiteOne Landscape 150 000 183 362 1,2 
TechTarget 170 000 78 044 0,5 
Tradeweb Marjets A 420 000 284 146 1,9 
Tyler Technologies 90 000 302 342 2,0 
Vail Resorts 100 000 248 349 1,6 
Verra Mobility A 1 300 000 187 332 1,2 
Watsco 150 000 389 793 2,5 
Western Alliance 300 000 186 176 1,2 
WillScot Mobile Mini Holdings A 430 000 202 379 1,3 
Yeti Holdings 350 000 150 650 1,0 
  13 535 992 88,1 
Noterade aktier  15 084 738 98,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  15 084 738 98,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  274 069 1,8 
Total summa fondförmögenhet  15 358 807 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 583 102

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 3,9

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Apple Inc  23 665
Microsoft Corp 23 629
Cisco Systems Inc 23 623
Wuxi Biologics Cayman Inc 20 470
Recruit Holdings Co Ltd  17 641
Amerikanska staten 17 565
Danaher 15 935
Alphabet 15 837
BP 15 184
Intuitive Surgical Inc 12 774

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

UBS AG London Branch 488 964
Barclays Bank 158 924
Goldman Sachs International 4 109
Citigroup Global Markets 2 038
SEB 839
BNP Paribas Arbitrage SNC 452

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 632 175
Obligationer och andra räntebärande instrument 23 153

655 327
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 12
En till tre månader 100
Tre månader till ett år 629
Mer än ett år 22 412
Obestämd löptid 632 175

655 327

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 452
Storbritannien 654 036
Sverige 839

655 327

Säkerheternas valuta,  tSEK 

CAD 2
CHF 443
DKK 3 513
EUR 26 201
GBP 69 864
HKD 22 448
JPY 57 728
NOK 1
SEK 15
USD 475 113

655 327

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 655 327

655 327
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 1 828 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 54930009FFHM1XQPS703

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,26% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 39,26%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,26%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 247,45

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

712,89

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 20 940,79 98,04% 98,22%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 9 027,96 98,04% 98,22%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 305 109,75 98,04% 98,22%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

29 968,79

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

335 078,48

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

247,45 98,04% 98,22%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

22,13 98,04%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

712,89 97,55% 98,22%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

65,64 97,55%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 97,55% 98,22%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

90,82% 23,01% 98,22%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

23,22% 11,11% 98,22%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,57

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,13

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,01

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,30

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,66% 97,55% 98,22%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00 2,63% 98,22%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

8,52 14,24% 98,22%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 98,22% 98,22%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

84,36% 79,34% 98,22%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

23,00% 1,79% 98,22%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

28,27% 97,55% 98,22%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 98,22% 98,22%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

86,93% 97,55% 98,22%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

32,58% 78,29% 98,22%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Service Ord Shs Diversifierade
konsumenttjänster

3,28% US

Darling Ingredients Ord Shs Mat produkter 2,76% US

Pool Ord Shs Distributörer 2,67% US

Clean Harbors Ord Shs Kommersiella tjänster och
tillbehör

2,63% US

Watsco Inc Handelsföretag och distributörer 2,54% US

Molina Healthcare Ord Shs Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,46% US

Graphic Packaging Holding Ord Shs Behållare & förpackningar 2,42% US

Cooper Ord Shs Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,24% US

East West Bancorp Ord Shs Banker 2,06% US

Prosperity Bancshares Banker 1,97% US

Tyler Technologies Ord Shs Programvara 1,97% US

Reinsurnce Gr Amer Försäkring 1,93% US

Planet Fitness Ord Shs Class A Hotell, restauranger och fritid 1,92% US

Bio Techne Ord Shs Life Sciences verktyg och
tjänster

1,91% US

Applied Industrial Technologies Ord Shs Handelsföretag och distributörer 1,88% US

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 4,32%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

98,22%

Nr 2 Annat
1,78%

Nr 1A Hållbara
39,26%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

58,96%

Taxonomiförenliga
1,89%

Andra
miljörelaterade

19,89%

Sociala
17,49%
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151010 Kemikalier 1,90%

151030 Behållare & förpackningar 2,42%

20 Industri 24,71%

201010 Flyg och försvar 1,05%

201020 Byggprodukter 3,10%

201030 Bygg & Teknik 6,82%

201060 Maskineri 3,79%

201070 Handelsföretag och distributörer 5,61%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

4,20%

202020 Professionella tjänster 0,13%

25 Sällansköpsvaror 16,51%

251010 Bilkomponenter 0,82%

252010 Hushållsvaror 2,62%

252020 Fritidsprodukter 2,69%

253010 Hotell, restauranger och fritid 3,54%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 3,28%

255010 Distributörer 2,67%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

0,89%

30 Dagligvaror 4,61%

302020 Mat produkter 4,61%

35 Hälsovård 11,29%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

3,04%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

4,74%

352010 Bioteknik 1,15%

352020 Läkemedel 0,45%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

1,91%

40 Finans 15,44%

401010 Banker 9,90%

402030 Kapitalmarknader 3,61%

403010 Försäkring 1,93%

45 Informationsteknologi 17,58%

451020 IT-tjänster 2,29%

451030 Programvara 11,05%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,09%

453010 Halvledare 1,15%

50 Kommunikationstjänster 0,51%

502010 Media 0,51%

55 Samhällsservice 0,97%

551040 Vattenverk 0,97%

60 Fastigheter 5,56%

601010 Fastighetsfond - Equity REIT 3,45%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

2,11%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Vid utgången av referensperioden hade fonden 19,89% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,89% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 17,49% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 8 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 54 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Amerika Smabolag Terna, org.nr 515602-9844 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Amerika Smabolag Terna for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Amerika Smabolag Tema:s finansiella stallning per den 31 december 
2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens 
foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag , utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfbrt med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  NIKLAS LUNDIN

Handelsbanken Amerika Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i 
USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering 
mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att 
investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra 
en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger 
bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam 
tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened 
USA Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de 
bolag som denne anser vara de mest välskötta ur ett ekonomiskt och 
hållbarhetsperspektiv, med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av 
marknaden. Ambitionen är därigenom att fonden innehar bolag som över 
en längre period uppvisar god fundamental utveckling och har högre tillväxt 
än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 40-100 bolag, vilket 
är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i bolag 
oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen.  
  
Fondens tematiska förvaltningsprocess leder till en portfölj med 
tillväxtinriktning som har betydligt färre innehav än jämförelseindex. 
Fondens aktiva risk har under de senaste åren legat på en nivå mellan 

cirka 3-5% vilket förvaltaren har bedömt medfört en god balans mellan risk 
och avkastning. Detta är också i linje med fondens längre historik. 

Portföljen

Fonden sjönk med -14,7% under 2022*.   
2022 har präglats av osäkra och stökiga marknader med kraftigt ökande 
inflation och räntor och med det en klart sämre tillgång till likviditet. Kriget i 
Ukraina samt covid-nedstängningar i Kina drev upp råvarupriser och 
påverkade leverantörskedjor negativt under den inledande delen av året 
och bidrog till inflationstrycket. Trots det geografiska avståndet påverkas 
även den viktiga amerikanska konsumenten av osäkerheten i övriga 
världen men man är fortsatt relativt stark. En konsument som fortsätter att 
spendera och en stark arbetsmarknad gör att inflationstrycket håller i sig 
och därför tvingas Fed att fortsätta med en stram politik. Trots att 
konsumtionen är fortsatt relativt stark så sätter högre levnadsomkostnader 
och högre räntor sin prägel på tillvaron och risken för en svagare 
makrotillväxt framöver har ökat ordentligt. Speciellt har husmarknaden 
påverkats negativt av högre bolåneräntor. Samtidigt har företagens 
rapporter varit fortsatt starka men marknaden allt som oftast haft negativt 
tolkningsföreträde och börsens utveckling speglar en oro för framtiden. 
Företagen är osäkra om framtiden och har svårt att ge en tydlig 
framtidssyn och samtidigt finns risk att vinstestimaten kommer att justeras 
ned om det ekonomiska läget försämras. Drivet av högre räntor har den 
amerikanska dollarn fortsatt att utvecklas starkt under året och bidrar 
positivt till fondens avkastning. 
Det osäkra makroläget framöver och det faktum att Fed höjer styrräntan 
och stramar åt tillgången till likviditet gör att vi ser ett regimskifte i 
marknaden där tillväxtaktier utvecklats svagt relativt bolag med mer 
defensiva affärsmodeller. Detta har slagit relativt hårt mot våra aktier med 
hög tillväxt och som är exponerade mot digitaliseringstemat så som Nvidia, 
Silicon Valley Bank, Digital Bridge, Alphabet och Amazon. Däremot bidrog 
vårt innehav i spelbolaget Activision till fondens avkastning efter att 
Microsoft lade ett bud på bolaget. Vi har under året minskat exponeringen 
mot temat digitalisering och sålt bolag som inte tjänar pengar och som 
därmed inte kan finansiera sin egen tillväxt som t.ex. Procore Technology 
(byggsektorn) och röststyrningsbolaget Cerence. Inom digitalisering har vi 
istället tagit in det betydligt mer stabila bolaget Broadcom som vi bedömer 
har en bra riskprofil relativt dess avkastningspotential. 
Fondens exponering mot temat bättre hälsa och åldrande har gått 
fantastiskt starkt under första delen av året. Innehav som Eli Lilly, Abbvie, 
Kimberly Clark, Service Corp och United Healtcare präglas av stabila, bäst 
i klassen affärsmodeller vars efterfråga inte påverkas nämnvärt av 
makroutvecklingen. Vi har ökat exponeringen genom att öka i befintliga 
innehav samt tagit in Cooper Companies, som producerar och säljer 
kontaktlinser, samt Clean Harbor som håller på med hantering av farligt 
avfall.  
Vidare har fondens innehav exponerade mot investering i husrelaterad 
konsumtion, Trex och Pool, varit negativ under året då makroosäkerheten 
och räntehöjningar påverkat. Till sist har fonden ersatt sitt innehav i Zion 
Bank mot den kanadensiska banken Bank of Montreal. Vi bedömer att 
Bank of Montreal har bättre förutsättningar att hålla ordning på kreditrisker i 
en skakig makromiljö samt att den råvarubaserade kanadensiska 
ekonomin kommer att fortsätta utvecklas starkt framöver. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till den 
nordamerikanska aktiemarknaden. Detta innebär att risken i fonden 
normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker 
dock i företag i flera sektorer, branscher eller teman vilket över tid bidrar till 
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att minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet 
på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i 
fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 

  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Amerika Tema A1 - SEK 1 577,37 1 849,33 1 318,81 1 115,50 814,20 807,70 709,12 631,11 567,34 450,71
 Amerika Tema A1 - EUR 141,85 179,62 131,25 106,16 80,34 82,15 74,01 68,91 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 1 491,30 1 801,22 1 374,92 1 047,13 795,22 806,89 671,89 662,61 - -
 Amerika Tema A9 - SEK 139,10 162,43 114,91 - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR 144,93 182,08 131,98 - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK 1 655,36 1 921,46 1 356,61 1 136,04 820,94 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 148,86 186,62 135,01 108,11 81,00 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 1 565,04 1 871,49 1 414,35 1 066,42 801,80 - - - - -
 Amerika Tema B1 - SEK 1 084,43 1 319,19 974,94 859,59 643,56 664,02 605,47 562,47 524,80 434,41
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Fondens totala nettoflöde, mnSEK -2 840 1 198 -2 517 -1 325 -50 902 -2 776 746 579 1 529

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 12 739 18 159 11 882 12 813 10 327 10 267 8 198 10 001 8 414 6 119
 Amerika Tema A1 - SEK 10 764 14 046 9 186 10 420 8 420 8 577 7 497 8 561 7 908 5 925
 Amerika Tema A1 - EUR 18 124 115 103 85 96 23 95 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 421 570 285 302 258 422 97 21 - -
 Amerika Tema A9 - SEK 60 135 125 - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR 5 6 5 - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK 0 18 21 47 52 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 12 42 23 17 14 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 758 1 363 664 491 317 - - - - -
 Amerika Tema B1 - SEK 269 209 201 157 198 327 378 546 506 194

Antal andelar totalt, tusental 8 519 10 586 10 041 11 537 12 763 12 799 11 653 15 953 14 902 13 591
 Amerika Tema A1 - SEK 6 824 7 595 6 965 9 342 10 341 10 619 10 573 13 565 13 938 13 146
 Amerika Tema A1 - EUR 128 690 879 974 1 063 1 164 311 1 385 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 282 316 207 288 325 523 145 32 - -
 Amerika Tema A9 - SEK 433 832 1 091 - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR 35 32 35 - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK 0 9 16 41 63 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 83 225 172 154 167 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 484 728 469 460 395 - - - - -
 Amerika Tema B1 - SEK 248 158 207 182 308 493 624 971 964 445

Total avkastning i %  1)

 Amerika Tema A1 - SEK -14,7 40,2 18,2 37,0 0,8 13,9 12,4 11,2 25,9 31,5
 Amerika Tema A1 - EUR -21,0 36,9 23,6 32,1 -2,2 11,0 7,4 15,1 17,6 27,4
 Amerika Tema A1 - NOK -17,2 31,0 31,3 31,7 -1,4 20,1 1,4 21,9 27,6 45,1
 Amerika Tema A9 - SEK -14,4 41,4 14,9 - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR -20,4 38,0 20,5 - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK -13,8 41,6 19,4 38,4 1,8 15,0 13,5 12,3 27,1 32,8
 Amerika Tema A10 - EUR -20,2 38,2 24,9 33,5 -1,2 12,1 8,5 16,2 18,8 28,7
 Amerika Tema A10 - NOK -16,4 32,3 32,6 33,0 -0,5 21,3 2,4 23,2 28,9 46,6
 Amerika Tema B1 - SEK -14,8 40,2 18,4 37,0 0,8 13,9 12,4 11,2 25,9 3,3

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Amerika Tema A1 - SEK -10,4 39,6 9,0 40,8 5,3 11,8 19,9 8,4 37,4 30,1
 Amerika Tema A1 - EUR -17,0 36,3 14,0 35,8 2,1 9,0 14,6 12,2 28,3 26,1
 Amerika Tema A1 - NOK -13,0 30,4 21,1 35,3 2,9 17,9 8,2 18,9 39,3 43,7
 Amerika Tema A9 - SEK -10,4 39,6 5,7 - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR -17,0 36,3 10,9 - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK -10,4 39,6 9,0 40,8 5,3 11,8 19,9 8,4 37,4 30,1
 Amerika Tema A10 - EUR -17,0 36,3 14,0 35,8 2,1 9,0 14,6 12,2 28,3 26,1
 Amerika Tema A10 - NOK -13,0 30,4 21,1 35,3 2,9 17,9 8,2 18,9 39,3 43,7
 Amerika Tema B1 - SEK -10,4 39,6 9,0 40,8 5,3 11,8 19,9 8,4 37,4 3,5

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Amerika Tema A1 - SEK 4,4 4,3 3,7 3,0 2,8 2,6 3,1 3,9 3,4 2,0
 Amerika Tema A1 - EUR 4,4 4,3 3,7 3,0 2,8 2,6 3,1 3,9 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 4,4 4,3 3,7 3,0 2,8 2,6 3,1 3,9 - -
 Amerika Tema A9 - SEK 4,4 - - - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR 4,4 - - - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK 4,4 4,3 3,7 3,0 2,8 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 4,4 4,3 3,7 3,0 2,8 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 4,4 4,3 3,7 3,0 2,8 - - - - -
 Amerika Tema B1 - SEK 4,5 4,3 3,7 3,0 2,8 2,6 3,1 3,9 - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Amerika Tema A1 - SEK 9,4 28,8 27,3 17,5 7,2 13,1 11,8 18,3 28,6 21,2
 Amerika Tema A1 - EUR 4,0 30,1 27,8 13,7 4,2 9,2 11,2 16,3 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 4,1 31,2 31,5 13,9 8,8 10,4 11,2 24,8 - -
 Amerika Tema A9 - SEK 10,0 - - - - - - - - -
 Amerika Tema A9 - EUR 4,8 - - - - - - - - -
 Amerika Tema A10 - SEK 10,5 30,1 28,6 18,7 8,2 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 5,0 31,4 29,1 14,8 5,2 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 5,2 32,5 32,8 15,1 9,9 - - - - -
 Amerika Tema B1 - SEK 9,3 28,9 27,4 17,5 7,2 13,1 11,8 18,3 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 11,8 23,4 23,9 21,7 8,5 15,8 14,0 22,0 33,7 19,3
EUR 6,3 24,6 24,4 17,8 5,5 11,8 13,4 20,0 - -
NOK 6,5 25,7 28,0 18,0 10,2 13,0 13,4 28,7 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Amerika Tema A1 - SEK 14,3 21,1 15,9 14,5 12,6 18,7 18,2 15,3 15,4 14,2
 Amerika Tema A1 - EUR 11,5 19,4 13,8 12,1 9,5 15,5 16,5 15,0 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 13,1 21,8 15,7 14,0 13,3 22,4 20,2 19,9 - -
 Amerika Tema A10 - SEK 15,5 22,3 17,0 15,6 13,7 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 12,7 20,6 14,9 13,2 10,6 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 14,2 23,0 16,9 15,2 14,4 - - - - -
 Amerika Tema B1 - SEK 14,4 21,2 15,9 14,5 12,6 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 15,1 20,3 16,7 16,6 16,0 21,1 20,5 17,0 16,9 12,6
EUR 12,3 18,6 14,6 14,2 12,9 17,8 18,8 16,6 - -
NOK 13,9 21,0 16,6 16,1 16,8 24,9 22,6 21,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Amerika Tema A1 - SEK 16,5 19,7 15,6 14,9 13,4 10,4 9,1 7,5 8,9 6,4
 Amerika Tema A1 - EUR 13,5 17,9 14,4 14,6 14,3 10,0 8,5 7,8 - -
 Amerika Tema A1 - NOK 17,7 21,0 17,8 16,6 14,5 12,3 9,6 9,8 - -
 Amerika Tema A10 - SEK 17,7 20,9 16,8 16,1 14,5 - - - - -
 Amerika Tema A10 - EUR 14,6 19,1 15,5 15,8 15,5 - - - - -
 Amerika Tema A10 - NOK 18,8 22,2 19,0 17,8 15,6 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 18,0 20,4 16,9 16,8 14,3 10,6 9,3 7,2 8,7 5,5
EUR 15,0 18,7 15,6 16,5 15,3 10,2 8,6 7,5 - -
NOK 19,2 21,8 19,1 18,5 15,4 12,6 9,7 9,5 - -

Utdelning per andel, SEK 42,19 37,35 34,38 19,31 26,56 24,22 22,50 20,99 17,38 16,10

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened USA 
T o m  2016-05-01: MSCI USA Net 
T o m  2019-03-31: MSCI USA Select Global Norms and Criteria 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Handelsbanken Amerika Tema, for ts.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Amerika Tema A1 1,60
 Amerika Tema A9 0,80
 Amerika Tema A10 0,60
 Amerika Tema B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Amerika Tema A1 1,60
 Amerika Tema A9 0,80
 Amerika Tema A10 0,60
 Amerika Tema B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Amerika Tema A1 1,60
 Amerika Tema A9 0,80
 Amerika Tema A10 0,60
 Amerika Tema B1 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 2 195

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Amerika Tema A1 144,57
 Amerika Tema A9 72,56
 Amerika Tema A10 54,48
 Amerika Tema B1 144,58

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Amerika Tema A1 10,11
 Amerika Tema A9 5,07
 Amerika Tema A10 3,80
 Amerika Tema B1 10,11

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 16,1 

Total risk % - A1 EUR 18,6 

Total risk % - A1 NOK 15,0 

Total risk % - A9 SEK 16,1 

Total risk % - A9 EUR 18,6 

Total risk % - A10 SEK 16,1 

Total risk % - A10 EUR 18,6 

Total risk % - A10 NOK 15,0 

Total risk % - B1 SEK 16,1 

Total risk i index % - A1 SEK 15,4 

Total risk i index % - A1 EUR 17,8 

Total risk i index % - A1 NOK 13,6 

Total risk i index % - A9 SEK 15,4 

Total risk i index % - A9 EUR 17,8 

Total risk i index % - A10 SEK 15,4 

Total risk i index % - A10 EUR 17,8 

Total risk i index % - A10 NOK 13,6 

Total risk i index % - B1 SEK 15,4 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened USA

Active Share % 68,9 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -2,5 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -2,4 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -2,4 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -1,8 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -1,5 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -1,4 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -1,3 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -1,3 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -2,5 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,6 

Sharpekvot - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot - A1 NOK 0,2 

Sharpekvot - A9 SEK 0,6 

Sharpekvot - A9 EUR 0,3 

Sharpekvot - A10 SEK 0,6 

Sharpekvot - A10 EUR 0,3 

Sharpekvot - A10 NOK 0,3 

Sharpekvot - B1 SEK 0,6 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,8 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,4 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,4 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,8 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,4 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,8 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,4 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,4 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,8 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -2 541 031 5 183 852
Ränteintäker 3 768 26
Utdelningar 114 402 93 318
Valutakursvinster och -förluster netto 62 976 29 948
Övriga finansiella intäkter 1 088 1 457
Övriga intäkter 7 051 746
Summa intäkter och värdeförändring -2 351 747 5 309 348

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 224 582 227 418
Räntekostnader 232 20
Övriga finansiella kostnader 218 292
Övriga kostnader 2 195 1 573
Summa kostnader 227 226 229 303
Årets resultat -2 578 973 5 080 045

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 2 430 000 1 286 417

Realisationförluster -521 456 -337 876

Orealiserade vinster/förluster -4 449 575 4 235 312

Summa -2 541 031 5 183 852

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 12 456 305 97,8 17 789 978 98,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 12 456 305 97,8 17 789 978 98,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 426 208 3,3 388 933 2,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 145 0,0 2 932 0,0
Övriga tillgångar 99 754 0,8 - -
Summa tillgångar 12 985 411 101,9 18 181 843 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 16 425 0,1 22 657 0,1
Övriga skulder 230 477 1,8 - -
Summa skulder 246 903 1,9 22 657 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 12 738 509 100,0 18 159 187 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 105 386 0,8 255 416 1,4
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 117 787 0,9 292 629 1,6

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 18 159 187 11 882 297
Andelsutgivning 1) 2 390 975 4 328 009
Andelsinlösen 1) -5 226 788 -3 123 756
Resultat enligt resultaträkning -2 578 973 5 080 045
Utdelning till andelsägarna -5 892 -7 409
Fondförmögenhet vid periodens slut 12 738 509 18 159 187

1) Varav 75 262 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Handelsbanken Amerika Tema, for ts.

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

IRLAND

Allegion 96 700 106 056 0,8 
  106 056 0,8 
KANADA

Bank of Montreal 189 300 178 557 1,4 
Descartes Systems Group 145 950 105 938 0,8 
Loop Industries 446 600 11 122 0,1 
  295 617 2,3 
USA

Abbott Laboratories 170 900 195 502 1,5 
AbbVie 254 800 429 057 3,4 
Activision Blizzard 187 500 149 552 1,2 
Adobe 57 600 201 973 1,6 
Advanced Drainage Systems 84 550 72 213 0,6 
Alphabet A 789 000 725 338 5,7 
Amazon.com 235 600 206 206 1,6 
Ameresco  156 000 92 878 0,7 
Apple  580 336 785 662 6,2 
Autodesk 67 350 131 137 1,0 
Broadcom 70 450 410 431 3,2 
Clean Harbors 80 300 95 483 0,7 
Comcast A 389 700 141 995 1,1 
Cooper Companies 24 150 83 207 0,7 
Darling Ingredients 447 700 291 970 2,3 
DigitalBridge Group A 500 000 56 995 0,4 
Dynatrace 166 700 66 524 0,5 
East West Bancorp 397 500 272 941 2,1 
Edwards LifeSciences 79 200 61 570 0,5 
Eli Lilly 125 200 477 246 3,7 
Estee Lauder CL A 81 950 211 856 1,7 
Fair Isaac 15 300 95 425 0,7 
First Republic Bank 157 100 199 522 1,6 
Graphic Packaging Holding 675 400 156 581 1,2 
Home Depot 75 700 249 137 2,0 
Intuit 48 800 197 907 1,6 
IQVIA Holdings 63 500 135 563 1,1 
JPMorgan Chase & Co 91 600 127 989 1,0 
Kadant 45 900 84 952 0,7 
KB Home 130 800 43 407 0,3 
Keysight Technologies 99 850 177 979 1,4 
Kimberly-Clark 163 700 231 545 1,8 
MasTec 168 600 149 902 1,2 
Mastercard A 128 740 466 447 3,7 
McGraw Hill 39 050 136 281 1,1 
Microsoft 399 900 999 272 7,8 
Nasdaq OMX Group 334 750 213 984 1,7 
NextEra Energy 296 200 258 011 2,0 
Nike B 169 450 206 591 1,6 
Nvidia 234 500 357 074 2,8 
PayPal 84 900 63 002 0,5 
Pool 78 500 247 285 1,9 
Regeneron Pharmaceuticals 27 500 206 733 1,6 
Reinsurnce Group of Amerika 69 400 102 747 0,8 
Rockwell Automation 43 250 116 072 0,9 
Salesforce 90 900 125 580 1,0 
Service Corporation International 315 400 227 215 1,8 
Starbucks 116 550 120 468 0,9 
SVB Financial Group 32 400 77 693 0,6 
Thermo Fisher Scientific 64 100 367 800 2,9 
Tyler Technologies 50 450 169 479 1,3 
UnitedHealth Group 86 800 479 501 3,8 
Veeva Systems A 61 700 103 748 0,8 
  12 054 631 94,6 
Noterade aktier  12 456 305 97,8 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  12 456 305 97,8 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  282 204 2,2 
Total summa fondförmögenhet  12 738 509 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 105 386

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 0,8

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 9 256
Apple Inc  5 197
Cisco Systems Inc 5 196
Microsoft Corp 5 196
Wuxi Biologics Cayman Inc 4 503
Recruit Holdings Co Ltd  3 880
Alphabet 3 483
BP 3 332
Intuitive Surgical Inc 2 810
Conocophillips  2 797

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

UBS AG London Branch 103 927
Goldman Sachs International 6 991
J.P. Morgan Securities 4 332
Barclays Bank 2 538

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 11 322
Aktier 106 465

117 787
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader -
Tre månader till ett år -
Mer än ett år 11 322
Obestämd löptid 106 465

117 787

Motparternas hemvist,  tSEK 

Storbritannien 117 787

117 787

Säkerheternas valuta,  tSEK 

CAD 0
CHF 96
DKK 773
EUR 4 910
GBP 17 017
HKD 4 938
JPY 12 698
USD 77 356

117 787

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 117 787

117 787
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 1 088 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-UBS AG London Branch



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Amerika Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300A53SE549M78T66

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
45,21% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 45,21%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?

43
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), God utbildning (SDG 4), God hälsa
och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 &
11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 45,21%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 118,32

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

449,58

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

2,07%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 13 436,12 97,78% 97,78%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 157,18 97,78% 97,78%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 114 943,83 97,78% 97,78%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

17 593,25

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

132 537,16

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

118,32 97,78% 97,78%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

15,71 97,78%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

449,58 97,70% 97,78%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

84,93 97,70%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

2,07% 97,70% 97,78%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

65,56% 67,81% 97,78%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

24,30% 29,93% 97,78%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,28

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,07

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

5,02% 97,70% 97,78%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00 4,50% 97,78%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,86 41,06% 97,78%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,78% 97,78%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

79,34% 93,54% 97,78%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

17,70% 5,69% 97,78%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,99% 97,70% 97,78%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,78% 97,78%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

57,52% 97,70% 97,78%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,43% 81,66% 97,78%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Microsoft Programvara 7,84% US

Apple Inc Ord Sh Hårdvara, lagring och
kringutrustning

6,17% US

Alphabet Ord Shs Class A Interaktiva medier och tjänster 5,69% US

UnitedHealth Group Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

3,76% US

Eli Lilly Läkemedel 3,75% US

Mastercard A Ord Sh IT-tjänster 3,66% US

AbbVie Ord Shs Bioteknik 3,37% US

Broadcom Inc Ord shs Halvledare 3,22% US

Thermo Fisher Scientific Life Sciences verktyg och
tjänster

2,89% US

NVIDIA Halvledare 2,80% US

Darling Ingredients Ord Shs Mat produkter 2,29% US

East West Bancorp Ord Shs Banker 2,14% US

NextEra Energy Elverktyg 2,03% US

Home Depot Specialaffär 1,96% US

Pool Ord Shs Distributörer 1,94% US

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 1,32%

151010 Kemikalier 0,09%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,78%

Nr 2 Annat
2,22%

Nr 1A Hållbara
45,21%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,57%

Taxonomiförenliga
0,34%

Andra
miljörelaterade

22,00%

Sociala
22,87%
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151030 Behållare & förpackningar 1,23%

20 Industri 6,35%

201020 Byggprodukter 1,71%

201030 Bygg & Teknik 1,91%

201040 Elektrisk utrustning 0,91%

201060 Maskineri 0,67%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

0,75%

203010 Flygfrakt & logistik 0,41%

25 Sällansköpsvaror 10,67%

252010 Hushållsvaror 0,34%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 1,62%

253010 Hotell, restauranger och fritid 0,95%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 2,24%

255010 Distributörer 1,94%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

1,62%

255040 Specialaffär 1,96%

30 Dagligvaror 5,77%

302020 Mat produkter 2,29%

303010 Hushållsprodukter 1,82%

303020 Personliga produkter 1,66%

35 Hälsovård 19,94%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,67%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

3,76%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,81%

352010 Bioteknik 4,99%

352020 Läkemedel 3,75%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

3,95%

40 Finans 10,28%

401010 Banker 6,73%

402030 Kapitalmarknader 2,75%

403010 Försäkring 0,81%

45 Informationsteknologi 34,18%

451020 IT-tjänster 4,16%

451030 Programvara 16,43%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

6,17%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

1,40%

453010 Halvledare 6,03%

50 Kommunikationstjänster 7,98%

502010 Media 1,11%

502020 Underhållning 1,17%

502030 Interaktiva medier och tjänster 5,69%

55 Samhällsservice 2,03%

551010 Elverktyg 2,03%

60 Fastigheter 0,45%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

0,45%

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 22,00% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,34% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 22,87% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 5 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 32 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?

51



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Amerika Terna, org .nr 802015-0796 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberaltelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Amerika Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfaltning har arsberaltelsen uppraltats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Amerika Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart ultalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget ultalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar alt lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberaltelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga alt rapportera delta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och alt den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppralta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara ultalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den I 3 mars 2023 

~1 ----Helena Kaiser de Carolis - .. , · 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  MIKAEL SENS

Handelsbanken Asien Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i 
Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin 
verksamhet eller marknad i Asien och har därmed valutaexponering mot 
dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att 
investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra 
en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger 
bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam 
tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Asia ex 
Japan UCITS Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av runt 100 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens aktiva risk har under åren legat på en nivå mellan cirka 1,5 och 

3,3% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan risk och 
avkastning. Risknivån varierar något över tid, vilket har berott på olika 
orsaker såsom grad av sektorkoncentration, grad av övertygelse i specifika 
investeringar vilket påverkar storleken på innehavet jämfört med vikten i 
index etc.  
  
Under 2019 ändrades fondens jämförelseindex från ett brett 
marknadsindex (MSCI Asia ex. Japan) till ett ”smalare” hållbarhetsanpassat 
index (Solactive ISS ESG Screened GM Asia ex Japan UCITS). Detta i syfte 
att för fonden få ett så relevant index som möjligt utifrån fondens 
placeringsinriktning. Förändringen medförde att indexvikterna ökade för ett 
antal av fondens överviktspositioner. Förändringen påverkade inte fondens 
totala risk (volatilitet) men fondens aktiva risk, d.v.s. dess relativa risk mot 
sitt nya jämförelseindex, minskade. Under de senaste åren har dessutom 
förvaltarens övertygelse i några av de tidigare stora överviktpositionerna 
varit lägre än förut och storleken på dessa positioner har följaktligen 
minskats, vilket resulterat i en lägre aktiv risk. Tack vare god övergripande 
riskhantering har portföljens realiserade risk klart understigit den 
prognosticerade risken under framförallt de volatila pandemiåren. 
Sammantaget har dessa faktorer lett till en ovanligt låg aktiv risk under de 
senaste åren. Under 2022 ökade den aktiva risken på grund av högre 
volatilitet för portföljens teknologiaktier i allmänhet. Dessutom ökade 
fonden påtagligt sitt innehav i det kinesiska e-handelsbolaget Pinduoduo, 
vars aktie uppvisar stora kursrörelser. 

Portföljen

Fonden sjönk med -7,7% under 2022*.  
De bolag som bidrog mest till avkastningen var singaporianska banken 
DBS Group, kinesiska e-handelsbolaget Pinduoduo, livförsäkringsbolaget 
AIA Group, indiska banken HDFC Bank samt kinesiska fastighetsbolagen 
China Resources Land och China Overseas Land & Investment. De bolag 
som påverkade avkastningen mest negativt var de taiwanesiska 
halvledarbolagen Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation och 
Mediatek, koreanska teknologibolaget Samsung Electronics, kinesiska 
kameralinstillverkaren Sunny Optical samt kinesiska internetbolaget 
Tencent. Halvledarsektorn har drabbats av en tydlig försvagning i 
efterfrågan på konsumentelektronik som mobiltelefoner och datorer samt 
av påbörjade lagerneddragningar i hela värdekedjan. Efterfrågan från 
molnrelaterade bolag som Amazon, Google och Microsoft var också lite 
svagare mot slutet av 2022 jämfört med tidigare. Trots en pågående stor 
kris i den kinesiska fastighetssektorn kommer några av våra bästa 
investeringar från just den sektorn. Välskötta, stabila och delvis statsägda 
fastighetsbolag har gynnats relativt sett i turbulensen. DBS Group 
gynnades av stigande räntor och AIA Group hade en mycket stark 
avslutning på året efter att Kina hade deklarerat slutet på sina omfattande 
covid-relaterade restriktioner. Nu kan fastlandskineserna åter resa till 
Hongkong för att teckna försäkringar. Fondens fokus på starka bolag inom 
teknologi och digitalisering kvarstår. Vi är långsiktigt fortsatt positiva till 
dessa områden eftersom de gynnas av den ökande köpkraften hos 
medelklassen och visar god tillväxt och lönsamhet samt relativt starka 
kassaflöden. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 



56  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Asien Tema, for ts.

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Asien, Nya Zeeland och Australien med tyngdpunkt på 
länderna i Sydostasien. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre 
än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i 
flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i 
fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i 
annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i 
valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika 
andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär exponering mot marknader där likviditeten ofta 
är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med mer 
utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera 
stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och 
gör det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, 
upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad exponering för 
operativa risker såsom risken att för att politiska beslut, brister i den 
finansiella infrastrukturen eller svagheter i värdepappersregleringen kan 
påverka fondens utveckling och värde negativt. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 

hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Handelsbanken Asien Tema, for ts.

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Asien Tema A1 - SEK 800,58 867,46 836,75 753,86 578,92 637,21 471,96 409,56 409,61 324,62
 Asien Tema A1 - EUR 71,99 84,25 83,27 71,74 57,12 64,81 49,25 44,72 - -
 Asien Tema A1 - NOK 756,80 844,79 872,25 707,57 565,42 636,58 447,18 430,00 - -
 Asien Tema A9 - SEK 102,93 110,70 105,99 - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR 73,47 85,33 83,71 - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK 835,99 897,72 858,18 766,23 583,23 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR 75,19 87,21 85,42 72,93 57,55 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK 790,18 874,15 894,47 719,39 569,63 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK 105,73 118,87 118,75 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -826 339 161 -4 898 3 441 776 385 -322 102 -380

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 8 330 9 905 9 300 8 303 10 746 8 205 5 441 3 474 3 702 2 852
 Asien Tema A1 - SEK 7 693 9 015 8 426 7 747 9 021 7 635 5 129 3 407 3 702 2 852
 Asien Tema A1 - EUR 15 24 21 24 26 30 17 5 - -
 Asien Tema A1 - NOK 234 279 203 160 279 276 145 18 - -
 Asien Tema A9 - SEK 105 199 309 - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR 5 7 6 - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK 6 4 6 12 1 073 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR 0 0 0 4 4 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK 34 69 97 76 62 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK 11 15 0 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 11 383 13 091 13 655 11 011 18 547 12 876 11 530 8 481 9 037 8 785
 Asien Tema A1 - SEK 9 610 10 393 10 070 10 277 15 582 11 982 10 867 8 317 9 037 8 785
 Asien Tema A1 - EUR 212 282 250 332 456 460 338 122 - -
 Asien Tema A1 - NOK 309 330 233 226 494 434 325 42 - -
 Asien Tema A9 - SEK 1 024 1 797 2 912 - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR 75 79 72 - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK 7 5 6 16 1 840 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR 0 0 3 54 66 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK 43 79 109 106 109 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK 104 125 0 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Asien Tema A1 - SEK -7,7 3,7 11,0 30,2 -9,1 35,0 15,2 0,0 26,2 4,2
 Asien Tema A1 - EUR -14,6 1,2 16,1 25,6 -11,9 31,6 10,1 3,4 17,9 1,0
 Asien Tema A1 - NOK -10,4 -3,1 23,3 25,1 -11,2 42,4 4,0 9,6 27,9 15,1
 Asien Tema A9 - SEK -7,0 4,4 6,0 - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR -13,9 1,9 11,2 - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK -6,9 4,6 12,0 31,4 -8,3 36,2 16,3 0,9 27,4 5,3
 Asien Tema A10 - EUR -13,8 2,1 17,1 26,7 -11,1 32,8 11,1 4,4 19,1 2,0
 Asien Tema A10 - NOK -9,6 -2,3 24,3 26,3 -10,4 43,6 4,9 10,7 29,2 16,3
 Asien Tema B1 - SEK -7,6 3,7 11,0 30,2 -9,1 35,0 15,2 0,0 26,2 4,2

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Asien Tema A1 - SEK -8,9 5,1 10,5 25,6 -7,3 27,7 13,6 -2,2 27,7 2,4
 Asien Tema A1 - EUR -15,7 2,6 15,5 21,2 -10,1 24,5 8,6 1,2 19,3 -0,7
 Asien Tema A1 - NOK -11,6 -1,8 22,7 20,8 -9,3 34,7 2,5 7,2 29,5 13,1
 Asien Tema A9 - SEK -8,9 5,1 6,2 - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR -15,7 2,6 11,4 - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK -8,9 5,1 10,5 25,6 -7,3 27,7 13,6 -2,2 27,7 2,4
 Asien Tema A10 - EUR -15,7 2,6 15,5 21,2 -10,1 24,5 8,6 1,2 19,3 -0,7
 Asien Tema A10 - NOK -11,6 -1,8 22,7 20,8 -9,3 34,7 2,5 7,2 29,5 13,1
 Asien Tema B1 - SEK -8,9 5,1 10,5 25,6 -7,3 27,7 13,6 -2,2 27,7 2,4

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Asien Tema A1 - SEK 3,3 1,6 2,2 2,7 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4 2,0
 Asien Tema A1 - EUR 3,3 1,6 2,2 2,7 2,4 2,5 2,6 2,6 - -
 Asien Tema A1 - NOK 3,3 1,6 2,2 2,7 2,4 2,5 2,6 2,6 - -
 Asien Tema A9 - SEK 3,3 - - - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR 3,3 - - - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK 3,3 1,6 2,2 2,7 2,4 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR 3,3 1,6 2,2 2,7 2,4 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK 3,3 1,6 2,2 2,7 2,4 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK 3,2 1,6 2,2 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Asien Tema A1 - SEK -2,2 7,3 20,2 8,8 10,8 24,7 7,3 12,3 14,7 10,2
 Asien Tema A1 - EUR -7,0 8,4 20,7 5,2 7,7 20,4 6,7 10,4 - -
 Asien Tema A1 - NOK -6,9 9,3 24,2 5,4 12,4 21,7 6,8 18,4 - -
 Asien Tema A9 - SEK -1,5 - - - - - - - - -
 Asien Tema A9 - EUR -6,3 - - - - - - - - -
 Asien Tema A10 - SEK -1,3 8,2 21,3 9,7 11,7 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR -6,2 9,3 21,8 6,2 8,7 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK -6,0 10,2 25,3 6,4 13,5 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK -2,1 7,3 20,2 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -2,2 7,8 17,8 7,9 8,8 20,5 5,4 11,8 14,4 8,9
EUR -7,0 8,9 18,3 4,4 5,8 16,3 4,8 9,9 - -
NOK -6,8 9,8 21,7 4,6 10,5 17,5 4,9 17,9 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Asien Tema A1 - SEK 4,7 12,9 15,4 13,0 12,3 15,4 12,0 6,0 8,5 12,6
 Asien Tema A1 - EUR 2,1 11,3 13,2 10,7 9,3 12,3 10,4 5,6 - -
 Asien Tema A1 - NOK 3,5 13,6 15,2 12,5 13,0 19,0 14,0 10,2 - -
 Asien Tema A10 - SEK 5,6 14,0 16,4 14,0 13,3 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR 3,0 12,3 14,3 11,7 10,3 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK 4,5 14,6 16,2 13,5 14,1 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK 4,7 13,0 15,4 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 4,3 11,6 13,3 10,6 11,0 13,2 11,0 5,2 8,2 12,1
EUR 1,7 10,0 11,2 8,3 8,0 10,1 9,4 4,9 - -
NOK 3,1 12,2 13,1 10,1 11,7 16,8 12,9 9,4 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Asien Tema A1 - SEK 9,9 12,5 10,6 10,7 12,4 7,5 6,9 6,1 10,0 7,4
 Asien Tema A1 - EUR 7,1 10,9 9,4 10,4 13,4 7,0 6,2 6,4 - -
 Asien Tema A1 - NOK 11,0 13,8 12,6 12,4 13,5 9,4 7,3 8,4 - -
 Asien Tema A10 - SEK 10,9 13,5 11,6 11,8 13,5 - - - - -
 Asien Tema A10 - EUR 8,1 11,9 10,4 11,5 14,4 - - - - -
 Asien Tema A10 - NOK 12,0 14,8 13,7 13,4 14,6 - - - - -
 Asien Tema B1 - SEK 9,9 12,5 10,6 - - - - - - -
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Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 8,6 11,3 9,2 9,4 11,5 6,8 6,9 6,9 11,2 9,3
EUR 5,8 9,7 8,0 9,1 12,4 6,4 6,3 7,2 - -
NOK 9,7 12,5 11,2 11,0 12,6 8,7 7,4 9,2 - -

Utdelning per andel, SEK 3,94 4,56 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened GM Asia ex Japan UCITS Index 
T o m  2014-01-02: MSCI All Country Far East ex Japan Net 
T o m  2019-04-30: MSCI AC Asia ex Japan Net 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Asien Tema A1 1,50
 Asien Tema A9 0,75
 Asien Tema A10 0,60
 Asien Tema B1 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Asien Tema A1 1,50
 Asien Tema A9 0,75
 Asien Tema A10 0,60
 Asien Tema B1 1,50

Årlig avgift, % 
 Asien Tema A1 1,50
 Asien Tema A9 0,75
 Asien Tema A10 0,60
 Asien Tema B1 1,50

Transaktionskostnader, tSEK 6 255

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,15

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Asien Tema A1 139,32
 Asien Tema A9 69,91
 Asien Tema A10 55,97
 Asien Tema B1 139,33

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Asien Tema A1 9,28
 Asien Tema A9 4,65
 Asien Tema A10 3,72
 Asien Tema B1 9,28

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 18,7 

Total risk % - A1 EUR 18,4 

Total risk % - A1 NOK 18,3 

Total risk % - A9 SEK 18,7 

Total risk % - A9 EUR 18,4 

Total risk % - A10 SEK 18,7 

Total risk % - A10 EUR 18,4 

Total risk % - A10 NOK 18,3 

Total risk % - B1 SEK 18,7 

Total risk i index % - A1 SEK 16,8 

Total risk i index % - A1 EUR 16,8 

Total risk i index % - A1 NOK 16,4 

Total risk i index % - A9 SEK 16,8 

Total risk i index % - A9 EUR 16,8 

Total risk i index % - A10 SEK 16,8 

Total risk i index % - A10 EUR 16,8 

Total risk i index % - A10 NOK 16,4 

Total risk i index % - B1 SEK 16,8 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened GM Asia ex

Japan UCITS Index

Active Share % 49,8 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 0,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,0 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,7 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 0,7 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,9 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 0,8 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 0,8 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,1 

Informationskvot - A1 SEK 0,0 

Informationskvot - A1 EUR 0,0 

Informationskvot - A1 NOK 0,0 

Informationskvot - A9 SEK 0,2 

Informationskvot - A9 EUR 0,2 

Informationskvot - A10 SEK 0,3 

Informationskvot - A10 EUR 0,3 

Informationskvot - A10 NOK 0,3 

Informationskvot - B1 SEK 0,0 

Sharpekvot - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot - A9 EUR -0,3 

Sharpekvot - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot - A10 EUR -0,3 

Sharpekvot - A10 NOK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,5 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,5 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -897 852 223 939
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 98 298
Ränteintäker 3 961 52
Utdelningar 221 118 178 562
Valutakursvinster och -förluster netto 61 943 21 126
Övriga finansiella intäkter 481 1 077
Övriga intäkter 794 243
Summa intäkter och värdeförändring -609 457 425 297

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 130 555 152 519
Räntekostnader 175 150
Övriga finansiella kostnader 96 215
Övriga kostnader 9 205 6 965
Summa kostnader 140 031 159 849
Årets resultat -749 488 265 448

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 618 225 752 532

Realisationförluster -341 347 -369 512

Orealiserade vinster/förluster -1 174 730 -159 080

Summa -897 852 223 939

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster - 60

Orealiserade vinster/förluster 98 237

Summa 98 298

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 7 693 198 92,4 9 503 116 95,9
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 654 0,0 556 0,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 7 693 852 92,4 9 503 672 96,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 654 617 7,9 493 806 5,0
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 352 0,2 13 304 0,1
Övriga tillgångar 14 748 0,2 84 968 0,9
Summa tillgångar 8 378 568 100,6 10 095 750 101,9

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 506 0,1 12 416 0,1
Övriga skulder 38 344 0,5 178 195 1,8
Summa skulder 48 850 0,6 190 611 1,9
Fondförmögenhet Not 1) 8 329 718 100,0 9 905 139 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 236 111 2,8 122 513 1,2
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 249 916 3,0 126 838 1,3

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 9 905 139 9 300 298
Andelsutgivning 1) 1 092 595 2 859 935
Andelsinlösen 1) -1 918 019 -2 520 454
Resultat enligt resultaträkning -749 488 265 448
Utdelning till andelsägarna -509 -87
Fondförmögenhet vid periodens slut 8 329 718 9 905 139

1) Varav 72 907 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   92,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FILIPPINERNA

ACEN 180 000 256 0,0 
Ayala Land 14 562 045 83 859 1,0 
BDO Unibank 1 118 589 22 107 0,3 
D&L Industries 2 152 162 3 179 0,0 
Globe Telecom 112 968 46 046 0,6 
SM Investments 214 500 36 095 0,4 
SM Prime Holdings 8 533 750 56 643 0,7 
  248 185 3,0 
HONGKONG

AIA Group 2 307 643 267 402 3,2 
BOC Hong Kong Holdings 628 582 22 321 0,3 
China Mengniu Dairy 800 000 37 807 0,5 
China Overseas Land & Investment 3 261 564 89 695 1,1 
China Resources Land 1 856 905 88 622 1,1 
Geely Automobile Holdings 1 600 000 24 350 0,3 
Hang Seng Bank 218 876 37 927 0,5 
Hong Kong Exchanges and Clearing 220 000 99 035 1,2 
NWS Holdings 1 184 598 10 675 0,1 
Pacific Basin Shipping 6 000 000 21 146 0,3 
Sino Biopharmaceutical 3 375 000 20 590 0,2 
Sino Land 680 716 8 869 0,1 
SITC International 3 623 000 83 964 1,0 
Sun Hung Kai Properties 180 686 25 762 0,3 
Techtronic Industries 300 000 34 883 0,4 
The Link Real Estate Investment Trust 367 481 28 110 0,3 
Wharf Real Estate Investment 438 943 26 662 0,3 
Xinyi Glass Holdings 5 461 000 106 002 1,3 
  1 033 824 12,4 
INDIEN

HDFC Bank 1 642 662 336 842 4,0 
HDFC Standard 250 000 17 829 0,2 
Hero Motocorp 80 000 27 596 0,3 
Hindustan Unilever 70 000 22 579 0,3 
Housing Development Finance 589 297 195 761 2,4 
Infosys Technologies 580 000 110 172 1,3 
Maruti Suzuki India 20 000 21 145 0,3 
Tata Consultancy Services 153 282 62 871 0,8 
Tata Global Beverages 50 000 4 830 0,1 
  799 626 9,6 
INDONESIEN

Bank Central Asia 14 000 000 80 117 1,0 
Bank Rakyat Indonesia 12 335 298 40 785 0,5 
Pakuwon Jati 50 000 000 15 260 0,2 
Surya Citra Media 14 000 000 1 930 0,0 
Telkom Indonesia Persero 20 201 552 50 704 0,6 
  188 797 2,3 
KINA

Alibaba Group Holding 60 000 6 909 0,1 
Alibaba Group Holding ADR 351 139 322 294 3,9 
Anhui Conch Cement HKD 1 095 159 39 913 0,5 
Baidu 100 000 14 912 0,2 
Baidu ADR 57 515 68 545 0,8 
BYD  250 000 64 280 0,8 
China Construction Bank 18 244 841 119 104 1,4 
China Merchants Bank 1 269 500 73 976 0,9 
Ganfeng Lithium Group H 602 000 46 853 0,6 
Hainan Meilan International Airport 374 000 11 858 0,1 
Industrial & Commercial Bank of China HKD 13 333 593 71 557 0,9 
JD.com  51 821 15 234 0,2 
JD.com ADR 316 545 185 130 2,2 
Li Ning 500 000 45 223 0,5 
Longfor Properties 700 000 22 708 0,3 
Meituan B 573 700 133 800 1,6 
NetEase 204 439 154 713 1,9 
Pinduoduo Sp A 210 891 179 196 2,2 
Ping An Insurance 835 618 57 618 0,7 
Shenzhen Dynanonic A 24 931 8 579 0,1 
Shenzhou International Group Holdings 450 000 52 745 0,6 
Sunny Optical Technology Group 200 000 24 791 0,3 
Tencent 1 014 046 452 148 5,4 
Trip com Group ADR 100 000 35 843 0,4 
WuXi AppTec 369 999 40 726 0,5 
Wuxi Biologics Cayman 1 000 000 79 899 1,0 
Xiaomi 1 700 000 24 828 0,3 
Xinyi Solar Holdings 2 937 581 33 883 0,4 
  2 387 264 28,7 
SINGAPORE

Capitaland Investment 1 365 743 39 258 0,5 
CapitaMall Trust 1 069 376 16 948 0,2 
DBS Group Holdings 1 510 488 398 040 4,8 
Oversea-Chinese Banking 867 247 82 062 1,0 
Singapore Telecommunications 1 134 641 22 654 0,3 
United Overseas Bank 280 000 66 781 0,8 
  625 742 7,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SYDKOREA

Hynix Semiconductor 19 350 11 958 0,1 
Kakao  60 000 26 253 0,3 
KB Financial Group 164 000 65 541 0,8 
Kia Corp 70 000 34 204 0,4 
LG Chemical 30 000 148 320 1,8 
Naver 25 000 36 565 0,4 
Samsung Electronics 646 993 294 817 3,5 
Samsung Electronics Pref 310 896 129 370 1,6 
Samsung SDI 7 000 34 089 0,4 
Shinhan Financial Group 116 361 33 750 0,4 
SK Square 20 000 5 529 0,1 
SK Telecom 48 220 18 834 0,2 
  839 231 10,1 
TAIWAN

Cathay Financial Holding 2 379 561 32 267 0,4 
Delta Electronics 330 000 32 051 0,4 
eMemory Technology 30 000 13 577 0,2 
Hon Hai Precision Industry 2 500 000 84 667 1,0 
King Yuan Electronics 1 000 000 12 272 0,1 
Largan Precision 60 000 41 494 0,5 
Mediatek 648 000 137 297 1,6 
Realtek Semiconductor 300 000 28 578 0,3 
Taiwan Semiconductor 5 289 276 804 202 9,7 
Uni-President Enterprises 649 776 14 670 0,2 
  1 201 077 14,4 
THAILAND

Airports of Thailand F 6 734 560 151 951 1,8 
Bangkok Dusit Medical Services 4 275 000 37 296 0,4 
Central Pattana 2 990 000 63 865 0,8 
Kasikornbank f/r 300 000 13 312 0,2 
Minor International 2 976 958 28 882 0,3 
  295 306 3,5 
USA

Yum China Holdings 55 000 31 318 0,4 
  31 318 0,4 
VIETNAM

Viet Nam Dairy Products 400 000 13 454 0,2 
Vingroup Joint 307 499 7 312 0,1 
Vinhomes 1 040 000 22 063 0,3 
  42 829 0,5 
Noterade aktier  7 693 198 92,4 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OPTIONER OCH WARRANTER

Minor International W7 41 432 0,0 
Minor International W8 29 128 0,0 
Minor International W9 18 95 0,0 
Optioner och warranter  654 0,0 

Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

HONGKONG

EganaGoldpfeil Holdings 128 000 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  7 693 852 92,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  635 866 7,6 
Total summa fondförmögenhet  8 329 718 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Samsung 5,5 

Alibaba Group 4,0 

JD.COM Inc 2,4 

Baidu 1,0 

Minor International Public Company Ltd 0,4 

Vinhomes JSC 0,4 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 236 111

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 3,1

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 176 767
Brittiska staten 32 261
Franska staten 12 722
Tyska staten 1 573
Ms&Ad Insurance Group Holdings 955
Asahi Group Holdings 948
Toshiba Corp 948
Shiseido Co Ltd  948
Itochu 948
Kubota 948

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Goldman Sachs International 145 907
Morgan Stanley & Co. International 62 222
Barclays Capital Securities 18 957
J.P. Morgan Securities 16 763
BNP Paribas Arbitrage SNC 3 159
Citigroup Global Markets 2 417
HSBC Bank 489

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 224 688
Aktier 25 228

249 916
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 48
En till tre månader 131
Tre månader till ett år 542
Mer än ett år 223 967
Obestämd löptid 25 228

249 916

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 3 159
Storbritannien 246 756

249 916

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 831
CAD 86
CHF 50
DKK 64
EUR 16 558
GBP 32 936
HKD 1 879
JPY 20 318
NZD 0
SEK 301
USD 176 893

249 916

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 249 916

249 916
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 481 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Asien Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 5493009X8DH8IW79JT35

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
34,86% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 34,86%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar(SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader(SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och
välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 34,86%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 296,75

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

702,52

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

63



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 46 844,89 92,37% 92,37%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 12 032,61 92,37% 92,37%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 146 419,15 92,37% 92,37%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

58 877,59

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

205 296,71

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

296,75 92,37% 92,37%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

85,11 92,37%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

702,52 91,81% 92,37%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

168,47 91,81%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 91,81% 92,37%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

92,93% 52,02% 92,37%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,25% 33,14% 92,37%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,86

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,

Ä

14,73

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
(PAI). Detta görs genom en av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som anses ha höga
risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller aktiv
ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,26

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,03

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

0,64

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,49

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 91,81% 92,37%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,21 11,72% 92,37%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,49 50,19% 92,37%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,37% 92,37%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

86,27% 90,53% 92,37%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 92,37%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

15,21% 89,40% 92,37%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,37% 92,37%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

60,28% 91,81% 92,37%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

24,44% 82,86% 92,37%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 30-11-2022

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Taiwan Semiconductor Halvledare 9,48% TW

DBS Banker 4,84% SG

Tencent Holdings Ord Shs Interaktiva medier och tjänster 4,66% CN

HDFC Bank Ord Shs Banker 4,05% IN

Alibaba Group Holding ADR Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

3,84% CN

Samsung Electronics Hårdvara, lagring och
kringutrustning

3,60% KR

AIA Group Ltd Försäkring 2,90% HK

Housing Development Finance Ord Shs Diversifierade finansiella tjänster 2,43% IN

JD.Com ADR Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

2,26% CN

Mediatek Halvledare 2,22% TW

Pinduoduo Sp ADS-A Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

2,16% CN

LG Chemical Kemikalier 2,10% KR

NetEase ADR Underhållning 1,82% CN

Airports of Thailand Ord Shs F Transportinfrastruktur 1,79% TH

Samsung Electronics Pref Hårdvara, lagring och
kringutrustning

1,65% KR

Vad var tillgångsallokeringen?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

92,37%

Nr 2 Annat
7,63%

Nr 1A Hållbara
34,86%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

57,52%

Taxonomiförenliga
2,11%

Andra
miljörelaterade

14,59%

Sociala
18,16%
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I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 3,66%

151010 Kemikalier 2,24%

151020 Byggmaterial 0,77%

151040 Metaller & gruvdrift 0,65%

20 Industri 5,74%

201020 Byggprodukter 1,31%

201050 Industrikonglomerat 0,57%

201060 Maskineri 0,45%

203030 Marin 1,51%

203050 Transportinfrastruktur 1,92%

25 Sällansköpsvaror 14,14%

251020 Bilar 2,01%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 1,01%

253010 Hotell, restauranger och fritid 1,10%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

10,02%

30 Dagligvaror 1,16%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

0,02%

302020 Mat produkter 0,85%

303020 Personliga produkter 0,29%

35 Hälsovård 2,09%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

0,46%

352020 Läkemedel 0,25%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

1,38%

40 Finans 25,19%

401010 Banker 17,53%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 2,43%

402030 Kapitalmarknader 1,08%

403010 Försäkring 4,15%

45 Informationsteknologi 23,74%

451020 IT-tjänster 2,25%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

5,53%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,75%

453010 Halvledare 13,21%

50 Kommunikationstjänster 9,95%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

0,93%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

0,80%

502010 Media 0,03%

502020 Underhållning 1,82%

502030 Interaktiva medier och tjänster 6,37%

55 Samhällsservice 0,00%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

0,00%

60 Fastigheter 7,17%

601010 Equity Real Estate Investment
Trusts (REITs)

0,51%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

6,66%
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För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 14,59% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxonomiförenliga investeringar
Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxonomiförenliga investeringar
Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,11% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,16% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 9 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 9 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 27 st bolagsstämmor under referensperioden 
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom sin ägarandel fått plats i 70 st valberedning och arbetat för att
lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald. Av dessa hade
fonden på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Asien Terna, org .nr 802015-0788 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Asien Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Asien Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget alt rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentl ig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdi:ime och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag , utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag , eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KRISTOFFER EKLUND

Handelsbanken Brasilien Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i huvudsak i aktier i små- och medelstora 
företag i Brasilien som har den övervägande delen av sin verksamhet i 
Brasilien och som gynnas av tillväxten i landet. Företagens verksamhet ska 
vara inriktad mot inhemsk efterfrågan. Fonden har därmed 
valutaexponering mot denna marknad. Den tematiska investeringsstrategin 
innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms 
medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna 
förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att 
skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, 
Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i 
kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall 
bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS 
ESG Screened Brazil Small Cap UCITS Index NTR (75%), Solactive ISS 
ESG Screened Brazil Large & Mid Cap UCITS Index NTR (25%). Eftersom 
fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från 
detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 30-50 bolag, 
vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i 
bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  

  
Fonden har en tematisk förvaltningsprocess och fokuserar på bolag som 
gynnas av tillväxten i landet, och har generellt betydligt färre innehav än 
jämförelseindex. Detta har bidragit till att fondens aktiva risk har varierat 
mellan cirka 5 och 7% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans 
mellan risk och avkastning. Den aktiva risken har under senaste åren legat 
relativt stabilt runt 6%. 

Portföljen

Fonden steg med 8,4% under 2022*.  
Volatilitet i regionen har liksom under första halvåret även präglat andra 
halvåret av 2022. Ett händelserikt år där Brasilien haft det jämnaste 
presidentvalet i historien som resulterade i att Lula vann mot sittande 
presidenten Bolsanaro. Oro för huruvida den nya presidentens reformer 
kommer vara mindre marknadsvänliga samt överskrida budgettaket, 
tillsammans med höga räntor, hög inflation och oro för global tillväxt har 
föranlett hög volatilitet i aktiemarknaden. Denna trend har förstärkts och 
dominerat utvecklingen i marknaden de senaste månaderna. Valutan har 
stärkts mot svenska kronan vilket gett en positiv effekt för svenska 
investerare. Sämsta bidragsgivare till avkastningen har varit Dexco, bolaget 
är dels konsumentcykliskt, och dels nära kopplat till byggcykeln som 
utvecklats svagt under andra halvan av året där höga räntor och råvaror 
ökat kostnaden för byggbolagen. Bolag inom temat växande 
kapitalmarknader har under året varit starka bidragsgivare till den positiva 
avkastningen. Banker som Banco do Brasil och Banco ABC med god 
lönsamhetsutveckling har varit starka bidragsgivare till fonden. Ett annat 
bolag som genererat positiv avkastning till fonden är restaurangkedjan 
Arcos Dorados. Bolaget har gynnats av samhällets återöppning efter 
pandemin och bolaget ligger i framkant vad gäller digitalisering, 
hemleverans och möjligheter till take away. Fonden har en tematisk 
investeringsprocess med huvudteman Demografi, Produktivitet, Miljö och 
Livsstilar. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till den 
brasilianska aktiemarknaden. Detta innebär att risken i fonden normalt är 
högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i 
flera sektorer, branscher eller teman vilket över tid bidrar till att minska 
risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot marknader 
där likviditeten ofta är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med mer utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. 
Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad exponering för 
operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska beslut, risker till följd 
av brister i den finansiella infrastrukturen eller svagheter i ett lands eller 
regions värdepappersreglering. Operativa risker kan om de materialiseras 
påverka fondens utveckling och värde negativt. Fonden får placera i derivat 
och gör det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, 
upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
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faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (7 
december 2018) då Handelsbanken Funds Brazil (Luxemburg) lades  
samman med Handelsbanken Brasilien (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 

där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Brasilien Tema A1 - SEK 83,34 76,91 98,67 142,74 93,68 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - EUR 7,49 7,47 9,82 13,58 9,24 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - NOK 78,79 74,91 102,87 133,99 91,50 - - - - -
 Brasilien Tema A9 - SEK 58,07 53,12 67,55 - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR 7,67 7,57 9,87 - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK 85,84 80,85 109,96 - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK 82,59 79,15 105,24 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 111 -34 -25 127 -36 - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 599 496 683 980 565 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - SEK 540 447 585 931 530 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - EUR 1 1 1 1 1 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - NOK 33 28 42 32 24 - - - - -
 Brasilien Tema A9 - SEK 14 13 47 - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR 0 0 0 - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK 0 0 0 - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK 0 0 0 - - - - - - -
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Antal andelar totalt, tusental 7 258 6 522 7 141 6 866 6 032 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - SEK 6 482 5 811 5 930 6 521 5 662 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - EUR 107 83 113 106 109 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - NOK 422 380 405 239 260 - - - - -
 Brasilien Tema A9 - SEK 243 244 689 - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR 3 3 5 - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK 0 0 0 - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK 0 0 0 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Brasilien Tema A1 - SEK 8,4 -22,1 -30,9 52,4 -4,9 26,2 57,4 -35,3 4,2 -21,1
 Brasilien Tema A1 - EUR 0,3 -23,9 -27,7 47,0 -7,7 23,0 50,5 -33,1 -2,7 -23,6
 Brasilien Tema A1 - NOK 5,2 -27,2 -23,2 46,4 -7,0 33,1 42,1 -29,1 5,6 -12,9
 Brasilien Tema A9 - SEK 9,3 -21,4 -32,5 - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR 1,2 -23,2 -29,1 - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK 6,2 -26,5 10,0 - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK 8,3 -22,2 -30,9 52,4 -4,9 26,2 57,4 -35,3 4,2 -21,1

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Brasilien Tema A1 - SEK 3,9 -16,4 -29,6 56,1 5,9 24,6 75,5 -36,3 3,2 -23,3
 Brasilien Tema A1 - EUR -3,8 -18,4 -26,4 50,6 2,8 21,4 67,8 -34,1 -3,5 -25,7
 Brasilien Tema A1 - NOK 0,9 -21,9 -21,8 50,1 3,6 31,3 58,4 -30,1 4,7 -15,4
 Brasilien Tema A9 - SEK 3,9 -16,4 -31,4 - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR -3,8 -18,4 -28,0 - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK 0,9 -21,9 17,1 - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK 3,9 -16,4 -29,6 56,1 5,9 24,6 75,5 -36,3 3,2 -23,3

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Brasilien Tema A1 - SEK 6,2 5,8 5,3 5,4 5,6 5,1 7,3 6,9 5,5 5,4
 Brasilien Tema A1 - EUR 6,2 5,8 5,3 5,4 5,6 - - - - -
 Brasilien Tema A1 - NOK 6,2 5,8 5,3 5,4 5,6 - - - - -
 Brasilien Tema A9 - SEK 6,2 - - - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR 6,2 - - - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK 6,2 - - - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK 6,2 5,8 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Brasilien Tema A1 - SEK -8,1 -26,6 2,6 20,4 9,6 41,0 0,9 -17,9 -9,4 0,4
 Brasilien Tema A1 - EUR -12,6 -25,8 3,1 16,5 6,6 36,1 0,3 -19,3 -13,7 0,7
 Brasilien Tema A1 - NOK -12,5 -25,2 6,0 16,7 11,3 37,5 0,4 -13,5 -4,1 4,6
 Brasilien Tema A9 - SEK -7,3 - - - - - - - - -
 Brasilien Tema A9 - EUR -11,9 - - - - - - - - -
 Brasilien Tema A10 - NOK -11,6 - - - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK -8,2 -26,7 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -6,8 -23,3 4,8 28,6 14,9 47,9 5,8 -18,9 -11,0 -8,7
EUR -11,4 -22,5 5,3 24,4 11,7 42,7 5,2 -20,3 -15,3 -8,5
NOK -11,2 -21,8 8,3 24,7 16,6 44,2 5,2 -14,5 -5,9 -4,9

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Brasilien Tema A1 - SEK -3,3 -0,3 14,8 13,3 5,0 1,1 1,3 -12,1 - -
 Brasilien Tema A1 - EUR -5,6 -1,7 12,7 10,9 2,2 -1,6 -0,1 -12,3 - -
 Brasilien Tema A1 - NOK -4,3 0,3 14,6 12,8 5,7 4,3 3,1 -8,6 - -
 Brasilien Tema B1 - SEK -3,3 -0,3 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 0,2 3,9 20,5 18,2 8,8 2,0 -0,8 -15,7 - -
EUR -2,2 2,5 18,3 15,7 5,9 -0,8 -2,2 -16,0 - -
NOK -0,9 4,5 20,4 17,7 9,5 5,2 0,9 -12,4 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Brasilien Tema A1 - SEK -1,1 0,5 0,5 - - - - - - -
 Brasilien Tema A1 - EUR -3,7 -0,9 -0,6 - - - - - - -
 Brasilien Tema A1 - NOK -0,1 1,7 2,4 - - - - - - -
 Brasilien Tema B1 - SEK -1,1 0,5 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,1 1,6 0,8 - - - - - - -
EUR -1,5 0,1 -0,3 - - - - - - -
NOK 2,1 2,7 2,7 - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 3,31 3,28 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Brazil Small Cap Index NTR (75%), Solactive ISS ESG Screened Brazil Large & Mid Cap Index NTR (25%) 
T o m  2019-04-30: MSCI Brazil SMID Net 
T o m  2020-12-31: Solactive ISS ESG Screened Brazil Small & Mid Cap UCITS Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Brasilien Tema A1 1,85
 Brasilien Tema A9 0,95
 Brasilien Tema A10 0,60
 Brasilien Tema B1 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Brasilien Tema A1 1,85
 Brasilien Tema A9 0,95
 Brasilien Tema A10 0,60
 Brasilien Tema B1 1,85

Årlig avgift, % 
 Brasilien Tema A1 1,85
 Brasilien Tema A9 0,95
 Brasilien Tema A10 0,60
 Brasilien Tema B1 1,85

Transaktionskostnader, tSEK 1 026

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,08

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Brasilien Tema A1 216,62
 Brasilien Tema A9 111,74
 Brasilien Tema A10 70,26
 Brasilien Tema B1 216,70

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Brasilien Tema A1 12,30
 Brasilien Tema A9 6,34
 Brasilien Tema A10 3,99
 Brasilien Tema B1 12,30

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,8

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0
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Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 32,6 

Total risk % - A1 EUR 32,7 

Total risk % - A1 NOK 32,1 

Total risk % - A9 SEK 32,6 

Total risk % - A9 EUR 32,7 

Total risk % - A10 NOK 32,1 

Total risk % - B1 SEK 32,6 

Total risk i index % - A1 SEK 33,8 

Total risk i index % - A1 EUR 34,2 

Total risk i index % - A1 NOK 33,3 

Total risk i index % - A9 SEK 33,8 

Total risk i index % - A9 EUR 34,2 

Total risk i index % - A10 NOK 33,3 

Total risk i index % - B1 SEK 33,8 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Brazil Small

Cap Index NTR (75%),
Solactive ISS ESG

Screened Brazil Large &
Mid Cap Index NTR

(25%)

Active Share % 69,9 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -1,3 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -1,3 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -1,3 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -0,5 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -0,5 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -0,4 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -1,4 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,2 

Sharpekvot - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot - A9 SEK -0,2 

Sharpekvot - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 NOK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,3 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,3 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,4 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -17 095 -158 064
Ränteintäker 148 4
Utdelningar 23 433 15 672
Valutakursvinster och -förluster netto -369 400
Övriga finansiella intäkter 12 1
Övriga intäkter 0 19
Summa intäkter och värdeförändring 6 128 -141 968

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 13 073 11 205
Räntekostnader 61 47
Övriga finansiella kostnader 2 0
Övriga kostnader 1 226 659
Summa kostnader 14 361 11 911
Årets resultat -8 233 -153 880

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 53 046 73 199

Realisationförluster -106 953 -126 491

Orealiserade vinster/förluster 36 812 -104 772

Summa -17 095 -158 064

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 581 272 97,1 476 710 96,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 581 272 97,1 476 710 96,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 20 839 3,5 18 327 3,7
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 691 0,6 1 537 0,3
Övriga tillgångar 6 773 1,1 - -
Summa tillgångar 612 574 102,3 496 574 100,2

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 900 0,2 778 0,2
Övriga skulder 12 941 2,2 - -
Summa skulder 13 842 2,3 778 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 598 733 100,0 495 796 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 6 330 1,1 331 0,1
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 7 056 1,2 398 0,1

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 495 796 683 203
Andelsutgivning 1) 1 329 395 764 982
Andelsinlösen 1) -1 218 225 -798 508
Resultat enligt resultaträkning -8 233 -153 880
Utdelning till andelsägarna -1 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 598 733 495 796

1) Varav 1 511 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

BRASILIEN

Aeris Industria e Comercio 882 311 1 968 0,3 
Aliansce Sonae Shopping Centers 303 282 10 181 1,7 
Americanas 134 367 2 559 0,4 
Arco Platform Rg A 55 535 7 812 1,3 
Arezzo 114 573 17 693 3,0 
B3 Brasil Bolsa Balcao 847 884 22 104 3,7 
Banco ABC Brasil Pref 674 039 26 125 4,4 
Banco BTG Pactual Units 378 593 17 887 3,0 
Banco do Brasil 127 046 8 708 1,5 
Boa Vista Servicos 758 116 10 862 1,8 
CCR 666 508 14 232 2,4 
Cia Paranaense de Energia 213 600 3 334 0,6 
Companhia Paranaense de Energia - Copel 282 482 21 457 3,6 
Cruzeiro do Sul Educacional 937 780 7 107 1,2 
CTEEP 172 138 7 813 1,3 
Dexco 1 503 429 20 116 3,4 
Even 1 039 668 9 397 1,6 
Fleury 783 400 23 886 4,0 
Gaec Educação 1 132 191 8 625 1,4 
Iguatemi 613 419 22 396 3,7 
Itaúsa 1 915 978 32 178 5,4 
Klabin UNT 565 481 22 286 3,7 
Localiza Rent a Car 155 752 16 352 2,7 
Localiza Rent a Car SA Rights 680 14 0,0 
Locaweb Servicos de Internet 430 511 5 964 1,0 
Log Commercial Properties 225 055 7 160 1,2 
Lojas Renner 447 512 18 087 3,0 
Natura & Co Holding 109 186 2 502 0,4 
Neogrip Participacoes 935 000 2 749 0,5 
Pet Center Comercio e Partcipacoes 653 000 8 067 1,3 
Raia Drogasil 351 303 16 445 2,7 
Rede Dor Sao Lui 213 067 12 438 2,1 
Sabesp 72 890 8 222 1,4 
Santos Brasil Participacoes 1 580 953 24 367 4,1 
São Martinho 175 000 9 159 1,5 
São Paulo Alpargatas 181 946 5 415 0,9 
Sendas Distribuidora 404 807 15 554 2,6 
Suzano 136 960 13 039 2,2 
Totvs 381 224 20 780 3,5 
VTRM Energia 802 651 23 333 3,9 
WEG 288 283 21 909 3,7 
  550 280 91,9 
CAYMANÖARNA

PagSeguro A 23 881 2 175 0,4 
XP A 43 390 6 935 1,2 
  9 110 1,5 
URUGUAY

Arcos Dorados Holdings 251 202 21 881 3,7 
  21 881 3,7 
Noterade aktier  581 272 97,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  581 272 97,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  17 461 2,9 
Total summa fondförmögenhet  598 733 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Copel 4,1 Localiza Rent a Car  2,7 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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Handelsbanken Brasi l ien Tema, for ts.

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 6 330

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 1,1

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Danaher 347
Deere & Co 346
Marathon Oil 346
Humana 346
Lam Research 341
Gilead Sciences 333
Walmart Inc 330
Qualcomm 261
Thermo Fisher Scientific 220
Tesla 198

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Barclays Bank 6 950
UBS AG London Branch 106

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 6 964
Obligationer och andra räntebärande instrument 91

7 056
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader -
Tre månader till ett år 12
Mer än ett år 79
Obestämd löptid 6 964

7 056

Motparternas hemvist,  tSEK 

Storbritannien 7 056

7 056

Säkerheternas valuta,  tSEK 

CAD 0
CHF 0
DKK 0
EUR 1
GBP 13
HKD 1
JPY 2
USD 7 039

7 056

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 7 056

7 056
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 12 tSEK, varav 80% har tillfallit 
fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Credit Suisse International
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Brasilien Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300ZKRDLQW0COIN02

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
81,32% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 81,32%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), God utbildning (SDG 4), God hälsa
och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 &
11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 81,32%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 333,51

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 271,34

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

4,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 976,85 81,77% 97,06%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 635,49 81,77% 97,06%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 13 073,83 81,77% 97,06%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 612,36

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

14 686,18

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

333,51 81,77% 97,06%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

36,61 81,77%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 271,34 81,77% 97,06%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

105,18 81,77%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

4,00% 91,55% 97,06%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

51,15% 45,36% 97,06%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

3,30% 13,52% 97,06%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 6,72

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,03

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,96

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,05

H – TRANSPORT OCH 0,38

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 1,13

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 93,22% 97,06%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

3,46 2,18% 97,06%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

76,85 40,74% 97,06%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 94,08% 97,06%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

87,92% 73,31% 97,06%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

5,22% 3,72% 97,06%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

18,06% 93,22% 97,06%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 94,08% 97,06%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

80,89% 89,20% 97,06%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

17,01% 79,60% 97,06%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Itausa Investimentos Itau Banker 5,37% BR

Banco ABC Brasil Pref Shs Banker 4,36% BR

Santos Brasil Participacoes Ord Shs Transportinfrastruktur 4,07% BR

Fleury SA Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

3,99% BR

VTRM Energia Ord Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

3,90% BR

Iguatemi S.A. Fastighetsförvaltning &
utveckling

3,74% BR

Klabin Units Behållare & förpackningar 3,72% BR

B3 Brasil Bolsa Balcao Ord Shs Kapitalmarknader 3,69% BR

WEG SA Elektrisk utrustning 3,66% BR

Arcos Dor Hldg A Hotell, restauranger och fritid 3,65% UY

Companhia Paranaense de Energia - Copel Elverktyg 3,58% BR

Totvs Programvara 3,47% BR

Dexco SA Papper & Skogsprodukter 3,36% BR

Lojas Renner Specialaffär 3,02% BR

Banco BTG Pactual Units Kapitalmarknader 2,99% BR

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 9,26%

151030 Behållare & förpackningar 3,72%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,06%

Nr 2 Annat
2,94%

Nr 1A Hållbara
81,32%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

15,74%

Taxonomiförenliga
1,37%

Andra
miljörelaterade

30,13%

Sociala
49,81%
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151050 Papper & Skogsprodukter 5,54%

20 Industri 14,99%

201040 Elektrisk utrustning 3,99%

202020 Professionella tjänster 1,81%

203040 Väg & järnväg 2,75%

203050 Transportinfrastruktur 6,45%

25 Sällansköpsvaror 17,81%

252010 Hushållsvaror 1,57%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 3,86%

253010 Hotell, restauranger och fritid 3,65%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 3,93%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

0,43%

255040 Specialaffär 4,37%

30 Dagligvaror 7,29%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

5,34%

302020 Mat produkter 1,53%

303020 Personliga produkter 0,42%

35 Hälsovård 6,83%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

6,83%

40 Finans 21,59%

401010 Banker 11,19%

402030 Kapitalmarknader 7,84%

403010 Försäkring 2,56%

45 Informationsteknologi 5,29%

451020 IT-tjänster 1,36%

451030 Programvara 3,93%

55 Samhällsservice 10,72%

551010 Elverktyg 5,45%

551040 Vattenverk 1,37%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

3,90%

60 Fastigheter 6,64%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

6,64%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 30,13% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,37% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Vid utgången av referensperioden hade fonden 49,81% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 16 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 2 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 33 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Brasilien Terna, org.nr 515602-9877 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Brasilien Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Brasilien Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for alt uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackl iga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll . 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen . 

Stockholm den f 3 mars 2023 

~ ~wat~ AB 

H I K . d c· 1· .. e ena aiser e aro, -... 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CHRISTOPHER SUNDMAN

Handelsbanken EMEA Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i 
EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker och 
Grekland, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot 
dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att 
investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra 
en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger 
bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam 
tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG EM EMEA 
ex Saudi Arabia UCITS Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 60 bolag, 
vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i 
bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning.  Aktiv risk 
beräknas enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser 
de senaste 24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från 
jämförelseindex ger en högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt 
mellan olika typer av fonder (aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och 
fondkategorier (ex. aktier eller räntor) då de underliggande marknadernas 
risknivå skiljer sig åt. Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån 
på aktiv risk. Vi har vid val av index haft ambitionen att få ett så relevant 
index som möjligt i relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi 
har därför valt jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och 
följaktligen mer koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer 
vanligt förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär 
ofta att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer 
koncentrerade indexen.  
  
Fondens aktiva risk har legat mellan 4 och 7% de senaste åren vilket har 
bedömts som en balanserad risk i förhållande till fondens jämförelseindex. 

Risken ökade under 2014 från att ha legat mellan 1,5-3% åren innan 
genom att minska antalet innehav och till att ha fler innehav som inte finns 
med i jämförelseindex. 

Portföljen

Fonden sjönk med -21,1% under 2022*.  
Störst negativ påverkan på fondens utveckling hade Rysslands invasion av 
Ukraina som inte bara är en humanitär katastrof, utan också lett till 
sanktioner från västvärlden och Ryssland. Detta har gjort att värdet på 
fondens ryska tillgångar är mycket osäkert. Vi liksom andra fonder som har 
ryska aktier har värderat ned de ryska innehaven till nära noll, då det är 
ovisst att spå om och när möjligheten ges att kunna sälja ryska tillgångar 
och få ut pengarna. Inflationen har skjutit i höjden globalt på grund av 
stigande energipriser men också av generella prisuppgångar. De länder 
som missgynnas mest är de fattiga länderna i Afrika och innehav som har 
bred exponering till dessa länder, som mobiltelefonbolaget MTN, har 
bidragit negativt. Solenergibolaget Scatec som har en stor exponering till 
regionen, fick svårt att kompensera för högre insats- och 
finansieringskostnader, vilket gjorde att bolaget bidrog negativt till 
avkastningen i fonden. På den positiva sidan har innehav i Mellanöstern 
generellt sett bidragit positivt. Dessa ekonomier har gynnats och växt 
kraftigt med stora kapitalinflöden från de stigande energipriserna. 
Kapitalinflödet har bidragit till att reformer genomförs och stora 
infrastrukturprojekt inom t ex förnybar energi byggs, men också bostäder. 
Innehav inom banksektorn gynnas av de stigande räntorna samtidigt som 
det finns en låneefterfrågan. Exempelvis har också den georgiska banken 
TBC, kazakiska banken Halyk och kuwaitiska Gulfbank varit positiva 
bidragsgivare till fondens avkastning. Fondens tematiska innehav inom 
utbildning har sett en återhämtning då elever har kommit tillbaka efter 
covid- nedstängningarna och skolorna har nu åter fler elever än innan 
nedstängningarna. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna 
sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika). Detta innebär att risken i fonden 
normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker 
dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att 
minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot marknader 
där likviditeten ofta är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med mer utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil. Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad 
exponering för operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska 
beslut, risker till följd av brister i den finansiella infrastrukturen eller 
svagheter i ett lands eller regions värdepappersreglering. Operativa risker 
kan om de materialiseras påverka fondens utveckling och värde negativt. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
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faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,6%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fonden stängdes för handel 28 februari och öppnades återigen för handel 
16 mars 2022. Vi bedömde vid öppnandet att det fanns förutsättningar för 
att kunna värdera fonden på ett tillförlitligt sätt, vilket inte var fallet när den 
stängdes för handel. Under tiden fonden varit stängd har ingen 
förvaltningsavgift tagits ut. Försäljning av ryska innehav enligt tidigare 
beslut har inte varit möjligt då den ryska börsen varit stängd för utländska 
investerare. Ryska innehav samt ryska rubel (RUB) är för närvarande 
värderade till nära noll. 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 

enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

50

100
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200

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 EMEA Tema A1 - SEK 402,59 510,53 410,07 433,18 360,60 435,88 408,99 292,93 308,00 381,83
 EMEA Tema A1 - EUR 36,20 49,59 40,81 41,23 35,58 44,33 42,68 31,99 - -
 EMEA Tema A1 - NOK 380,63 497,26 427,53 406,63 352,19 435,44 387,52 307,55 - -
 EMEA Tema A9 - SEK 93,99 117,88 93,93 - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR 36,66 49,84 - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK 422,20 530,31 421,72 441,04 363,49 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK 105,31 136,49 116,30 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK 106,36 139,63 116,15 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -245 127 -146 -452 101 -171 -85 58 -307 -263

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 948 1 492 1 104 1 331 1 506 1 101 1 203 944 939 1 502
 EMEA Tema A1 - SEK 899 1 266 1 045 1 268 1 448 1 041 1 144 905 939 1 502
 EMEA Tema A1 - EUR 2 3 3 3 3 2 2 1 - -
 EMEA Tema A1 - NOK 25 40 28 27 27 43 41 28 - -
 EMEA Tema A9 - SEK 0 2 6 - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR 0 0 - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK 0 1 0 1 1 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK 0 148 0 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK 0 0 0 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 2 354 3 718 2 745 3 073 4 178 2 525 2 942 3 222 3 049 3 933
 EMEA Tema A1 - SEK 2 233 2 479 2 549 2 929 4 016 2 389 2 797 3 091 3 049 3 933
 EMEA Tema A1 - EUR 54 60 62 76 84 38 39 42 - -
 EMEA Tema A1 - NOK 66 81 65 66 76 98 106 89 - -
 EMEA Tema A9 - SEK 0 14 65 - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR 0 0 - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK 1 1 1 2 2 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK 0 1 083 0 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK 0 0 3 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 EMEA Tema A1 - SEK -21,1 24,5 -5,3 20,1 -17,3 6,6 39,6 -4,9 -19,3 -3,1
 EMEA Tema A1 - EUR -27,0 21,5 -1,0 15,9 -19,7 3,9 33,4 -1,6 -24,6 -6,1
 EMEA Tema A1 - NOK -23,5 16,3 5,1 15,5 -19,1 12,4 26,0 4,3 -18,2 7,0
 EMEA Tema A9 - SEK -20,3 25,5 -6,1 - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR -26,4 22,5 - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK -20,4 25,7 -4,4 21,3 -16,4 7,6 41,0 -3,9 -18,5 -2,1
 EMEA Tema A10 - NOK -22,8 17,4 6,2 16,6 -18,3 13,5 27,3 5,3 -17,4 8,1
 EMEA Tema B1 - SEK -21,1 24,6 -5,3 20,1 -17,3 6,6 39,6 -4,9 -19,3 -3,1

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 EMEA Tema A1 - SEK 0,9 25,4 -14,0 23,0 -5,3 8,5 35,5 -8,1 -14,1 -5,6
 EMEA Tema A1 - EUR -6,6 22,4 -10,1 18,6 -8,2 5,7 29,5 -5,0 -19,7 -8,5
 EMEA Tema A1 - NOK -2,1 17,1 -4,5 18,2 -7,4 14,4 22,2 0,7 -12,9 4,3
 EMEA Tema A9 - SEK 0,9 25,4 -15,6 - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR -6,6 22,4 - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK 0,9 25,4 -14,0 23,0 -5,3 8,5 35,5 -8,1 -14,1 -5,6
 EMEA Tema A10 - NOK -2,1 17,1 -4,5 18,2 -7,4 14,4 22,2 0,7 -12,9 4,3
 EMEA Tema B1 - SEK 0,9 25,4 -14,0 23,0 -5,3 8,5 35,5 -8,1 -14,1 -5,6

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 EMEA Tema A1 - SEK 7,2 4,7 4,1 4,7 5,5 4,6 4,7 4,5 3,3 2,1
 EMEA Tema A1 - EUR 7,2 4,7 4,1 4,7 5,5 4,6 4,7 4,5 - -
 EMEA Tema A1 - NOK 7,2 4,7 4,1 4,7 5,5 4,6 4,7 4,5 - -
 EMEA Tema A9 - SEK 7,2 - - - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR 7,2 - - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK 7,2 4,7 4,1 4,7 5,5 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK 7,2 4,7 4,1 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK 7,2 4,7 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 EMEA Tema A1 - SEK -0,9 8,6 6,6 -0,3 -6,1 22,0 15,2 -12,4 -11,6 9,0
 EMEA Tema A1 - EUR -5,8 9,7 7,1 -3,6 -8,7 17,7 14,6 -13,9 - -
 EMEA Tema A1 - NOK -5,6 10,6 10,2 -3,4 -4,7 19,0 14,6 -7,7 - -
 EMEA Tema A9 - SEK 0,0 - - - - - - - - -
 EMEA Tema A9 - EUR -5,1 - - - - - - - - -
 EMEA Tema A10 - SEK 0,1 9,7 7,7 0,7 -5,2 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK -4,8 11,6 11,3 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK -0,8 8,6 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 12,5 3,8 2,8 7,9 1,3 21,2 11,5 -11,2 -9,9 6,8
EUR 6,9 4,9 3,3 4,4 -1,5 17,0 10,9 -12,7 - -
NOK 7,1 5,7 6,2 4,6 2,9 18,2 10,9 -6,3 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 EMEA Tema A1 - SEK -1,6 4,5 7,0 7,1 -1,1 2,0 4,9 -7,2 -3,8 12,3
 EMEA Tema A1 - EUR -4,0 3,0 5,0 4,9 -3,8 -0,7 3,4 -7,4 - -
 EMEA Tema A1 - NOK -2,7 5,1 6,8 6,6 -0,5 5,3 6,7 -3,5 - -
 EMEA Tema A10 - SEK -0,6 5,6 8,0 8,1 -0,2 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK -1,7 6,1 7,9 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK -1,5 4,6 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 4,8 6,4 8,0 9,5 1,9 1,8 4,1 -7,0 -3,4 10,9
EUR 2,3 4,8 6,0 7,2 -0,8 -0,9 2,5 -7,3 - -
NOK 3,7 6,9 7,9 9,0 2,6 5,0 5,8 -3,4 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 EMEA Tema A1 - SEK 0,2 4,7 -0,4 1,5 5,4 -2,4 -0,8 -1,8 4,4 8,9
 EMEA Tema A1 - EUR -2,4 3,2 -1,4 1,2 6,2 -2,7 -1,4 -1,6 - -
 EMEA Tema A1 - NOK 1,2 5,9 1,5 3,0 6,4 -0,7 -0,4 0,3 - -
 EMEA Tema A10 - SEK 1,2 5,8 0,6 2,5 6,4 - - - - -
 EMEA Tema A10 - NOK 2,2 7,0 2,5 - - - - - - -
 EMEA Tema B1 - SEK 0,2 4,6 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 3,3 5,2 0,2 2,8 6,3 -2,3 -1,0 -1,2 5,3 9,4
EUR 0,7 3,7 -0,9 2,5 7,2 -2,7 -1,6 -0,9 - -
NOK 4,4 6,4 2,1 4,3 7,3 -0,6 -0,6 0,9 - -

Utdelning per andel, SEK 3,91 4,41 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened EM EMEA ex Saudi Arabia UCITS Index 
T o m  2018-07-02: MSCI Emerging Market Europe 10/40 Net 
T o m  2019-04-30: MSCI EM EMEA 10/40 Net 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 EMEA Tema A1 1,60
 EMEA Tema A9 0,80
 EMEA Tema A10 0,60
 EMEA Tema B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1)

 EMEA Tema A1 1,53
 EMEA Tema A9 0,72
 EMEA Tema A10 0,53
 EMEA Tema B1 1,53

Årlig avgift, % 
 EMEA Tema A1 1,58
 EMEA Tema A9 0,77
 EMEA Tema A10 0,58
 EMEA Tema B1 1,58

Transaktionskostnader, tSEK 1 650

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,16

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 EMEA Tema A1 126,41
 EMEA Tema A9 29,84
 EMEA Tema A10 47,62
 EMEA Tema B1 129,51

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 EMEA Tema A1 9,45
 EMEA Tema A9 1,05
 EMEA Tema A10 3,55
 EMEA Tema B1 9,45

1) Fonden har varit stängd från 28 februari till 15 mars. Ingen förvaltningsavgift har tagits ut under perioden. 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,5

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 15,8 

Total risk % - A1 EUR 17,5 

Total risk % - A1 NOK 15,0 

Total risk % - A9 SEK 15,8 

Total risk % - A9 EUR 17,5 

Total risk % - A10 SEK 15,8 

Total risk % - A10 NOK 15,0 

Total risk % - B1 SEK 15,8 

Total risk i index % - A1 SEK 12,1 

Total risk i index % - A1 EUR 13,2 

Total risk i index % - A1 NOK 11,2 

Total risk i index % - A9 SEK 12,1 

Total risk i index % - A9 EUR 13,2 

Total risk i index % - A10 SEK 12,1 

Total risk i index % - A10 NOK 11,2 

Total risk i index % - B1 SEK 12,1 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened EM EMEA ex

Saudi Arabia UCITS
Index

Active Share % 66,0 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -13,4 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -12,7 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -12,7 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -12,4 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -12,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -12,4 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -11,9 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -13,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot - A1 EUR -0,3 

Sharpekvot - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot - A9 SEK 0,0 

Sharpekvot - A9 EUR -0,3 

Sharpekvot - A10 SEK 0,0 

Sharpekvot - A10 NOK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK 1,0 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,5 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,6 

Sharpekvot i index - A9 SEK 1,0 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,5 

Sharpekvot i index - A10 SEK 1,0 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,6 

Sharpekvot i index - B1 SEK 1,0 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -324 952 240 905
Ränteintäker 221 49
Utdelningar 43 959 42 730
Valutakursvinster och -förluster netto -147 167
Övriga finansiella intäkter 255 1 096
Övriga intäkter 2 95
Summa intäkter och värdeförändring -280 663 285 041

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 16 539 20 740
Räntekostnader 17 22
Övriga finansiella kostnader 51 219
Övriga kostnader 2 225 3 526
Summa kostnader 18 831 24 507
Årets resultat -299 494 260 534

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 107 671 192 760

Realisationförluster -72 053 -84 368

Orealiserade vinster/förluster -360 570 132 513

Summa -324 952 240 905

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 921 545 97,2 1 464 290 98,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 921 545 97,2 1 464 290 98,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 27 328 2,9 26 827 1,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 118 0,0 2 521 0,2
Summa tillgångar 948 991 100,1 1 493 637 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 304 0,1 1 902 0,1
Övriga skulder - - 0 0,0
Summa skulder 1 304 0,1 1 902 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 947 686 100,0 1 491 735 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 22 713 2,4 23 994 1,6
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 23 743 2,5 25 780 1,7

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 1 491 735 1 104 374
Andelsutgivning 1) 104 766 529 334
Andelsinlösen 1) -349 321 -402 501
Resultat enligt resultaträkning -299 494 260 534
Utdelning till andelsägarna 0 -6
Fondförmögenhet vid periodens slut 947 686 1 491 735

1) Varav 1 254 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   96,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

CYPERN

MD Medical Group GDR 163 393 17 0,0 
TCS Group Holding Reg S GDR 32 500 3 0,0 
  20 0,0 
EGYPTEN

Commercial International Bank 1 075 388 13 379 1,4 
Edita Food Industries GDR 130 432 3 153 0,3 
EFG-Hermes Holdings 576 000 6 902 0,7 
  23 434 2,5 
FÖRENADE ARABEMIRATEN

Abu Dhabi Commercial Bank 1 065 000 27 193 2,9 
Abu Dhabi Ports Company PJSC 600 000 9 771 1,0 
Aldar 1 430 000 17 972 1,9 
Dubai Islamic Bank 1 430 000 23 125 2,4 
Emaar Properties 935 000 15 544 1,6 
Emirates 1 200 000 44 258 4,7 
Emirates Central Cooling Systems 1 402 256 5 649 0,6 
Fertiglobe 1 695 000 20 341 2,1 
  163 854 17,3 
GEORGIEN

Tbc Bank Group 41 763 11 882 1,3 
  11 882 1,3 
GREKLAND

Jumbo 36 000 6 397 0,7 
Terna Energy 90 000 20 397 2,2 
  26 794 2,8 
ISRAEL

Solaredge Technologies 2 800 8 264 0,9 
  8 264 0,9 
JERSEY

Integrated Diagnostics Hodings  1 456 484 9 621 1,0 
  9 621 1,0 
KAZAKSTAN

Halyk Bank 93 500 10 814 1,1 
  10 814 1,1 
KUWAIT

Boubyan Bank 540 867 14 694 1,6 
Gulf Bank K.S.C.P. 1 385 000 14 806 1,6 
HumanSoft Holdings 85 000 10 186 1,1 
  39 686 4,2 
LITAUEN

Ignitis Grupe 45 500 9 512 1,0 
  9 512 1,0 
NEDERLÄNDERNA

Photon Energy 100 000 3 112 0,3 
  3 112 0,3 
NIGERIA

Guaranty Trust Holding Co 430 350 11 658 1,2 
  11 658 1,2 
NORGE

Scatec  52 500 4 365 0,5 
  4 365 0,5 
POLEN

Asseco South Eastern Europe 70 000 7 233 0,8 
Benefit Systems 3 300 5 832 0,6 
Polish Energy Partners 39 989 8 169 0,9 
  21 235 2,2 
QATAR

Industries Qatar 678 000 24 849 2,6 
Qatar National Bank 785 000 40 428 4,3 
  65 277 6,9 
RUMÄNIEN

Banca Transilvania 251 154 11 244 1,2 
  11 244 1,2 
RYSSLAND

Detsky Mir PJSC 1 535 000 0 0,0 
Gruppa Kompaniy PIK 130 000 0 0,0 
Magnit 23 895 0 0,0 
Novolipetskiy Metallurgicheskiy Komb 990 000 0 0,0 
Phosagro 43 717 0 0,0 
PhosAgro Open GDR 3 0 0,0 
Sberbank 3 600 000 0 0,0 
Sberbank Pref 290 000 0 0,0 
Segezha Group 18 000 000 0 0,0 
  0 0,0 
SAUDIARABIEN

AlKhorayef Water & Power Technologies 32 500 12 561 1,3 
Leejam Sports 21 500 5 007 0,5 
Nahdi Medical 10 000 4 636 0,5 
  22 205 2,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SLOVENIEN

Nova Ljubljanska banka GDR 60 500 8 511 0,9 
  8 511 0,9 
STORBRITANNIEN

Airtel Africa 1 870 000 26 204 2,8 
  26 204 2,8 
SYDAFRIKA

Absa Group 390 000 46 308 4,9 
Advtech 1 715 000 19 093 2,0 
Aspen Pharmacare 293 000 24 461 2,6 
Bidvest Group 150 000 19 693 2,1 
Capitec Bank 5 600 6 374 0,7 
Clicks Group 48 000 7 939 0,8 
Discovery 100 000 7 554 0,8 
FirstRand 470 000 17 879 1,9 
Life Healthcare Group 650 000 6 719 0,7 
MTN Group 853 000 66 496 7,0 
Naspers 39 900 69 009 7,3 
Pepkor Holdings 505 000 6 185 0,7 
Sanlam 680 000 20 288 2,1 
Sibanye Stillwater 1 040 000 28 481 3,0 
Stadio Holdings 3 390 000 10 193 1,1 
Standard Bank Group 364 500 37 452 4,0 
  394 122 41,6 
TURKIET

Tofas 135 000 12 451 1,3 
  12 451 1,3 
UNGERN

Gedeon Richter 117 500 27 082 2,9 
OTP Bank 18 600 5 222 0,6 
  32 304 3,4 
Noterade aktier  916 569 96,7 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   0,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

NORGE

Desert Control 268 980 3 926 0,4 
  3 926 0,4 
SVERIGE

MTI Investment SE  250 000 1 032 0,1 
MTI Investment TO1 124 000 17 0,0 
  1 049 0,1 
Noterade aktier  4 975 0,5 

Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

RYSSLAND

PhosAgro Block GDR 844 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  921 545 97,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  26 141 2,8 
Total summa fondförmögenhet  947 686 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten 

MTI Investment SE 0,1 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  



93 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken EMEA Tema, for ts.

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 22 713

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 2,5

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 12 024
Franska staten 11 244
Brittiska staten 157
Belgiska staten 148
Hsbc Holdings 14
Whitehaven Coal 14
Tyska staten 13
Link Reit Reit 12
Nederländska staten 10
Nordea Bank 9

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Merrill Lynch International 11 355
Goldman Sachs International 7 741
J.P. Morgan Securities 4 647

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 141
Obligationer och andra räntebärande instrument 23 602

23 743
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader 41
Tre månader till ett år 4 362
Mer än ett år 19 199
Obestämd löptid 141

23 743

Motparternas hemvist,  tSEK 

Storbritannien 23 743

23 743

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 22
CAD 2
CHF 1
DKK 2
EUR 11 446
GBP 176
HKD 35
JPY 23
NZD 0
SEK 9
USD 12 027

23 743

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 23 743

23 743
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 255 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-UBS AG London Branch



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken EMEA Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300WNXXDZ0WQTDO43

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
49,87% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 49,87%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7) & Begränsning av klimatförändringar (SDG 13).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 49,87%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 243,87

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

592,62

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

3,52%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
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från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 749,62 88,94% 97,24%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 007,82 88,94% 97,24%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 14 726,74 88,94% 97,24%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

3 757,36

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

18 484,06

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

243,87 88,94% 97,24%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

49,57 88,94%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

592,62 82,79% 97,24%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

79,27 82,79%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

3,52% 88,22% 97,24%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

87,14% 33,23% 97,24%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

31,74% 15,14% 97,24%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL 0,70

C – TILLVERKNING 0,20

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,63

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

16,90

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,50

1.7 Verksamhet som negativt påverkar

å

Andel av investeringar i 0,00% 88,22% 97,24%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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områden med känslig biologisk
mångfald

investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,02 2,86% 97,24%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,90 16,76% 97,24%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,24% 97,24%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

80,49% 80,76% 97,24%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

44,00% 1,25% 97,24%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

22,99% 87,19% 97,24%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,24% 97,24%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

63,73% 87,36% 97,24%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

18,80% 78,75% 97,24%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Naspers Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

7,28% ZA

MTN Group Limited Trådlösa
telekommunikationstjänster

7,02% ZA

Absa Group Ltd Banker 4,89% ZA

Emirates Banker 4,67% AE

QNBK Banker 4,27% QA

Standard Bank Group Banker 3,95% ZA

Sibanye Stillwater Ord Shs Metaller & gruvdrift 3,01% ZA

ADCB Banker 2,87% AE

Gedeon Richter Ord Shs Läkemedel 2,86% HU

Airtel Africa Ord Shs When Issued Trådlösa
telekommunikationstjänster

2,77% GB

IQCD Industrikonglomerat 2,62% QA

Aspen Pharmacare Ord Shs Läkemedel 2,58% ZA

DIB Banker 2,44% AE

Terna Energy SA Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

2,15% GR

Fertiglobe Rg-Unty Kemikalier 2,15% AE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 5,57%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,24%

Nr 2 Annat
2,76%

Nr 1A Hållbara
49,87%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

47,37%

Taxonomiförenliga
2,15%

Andra
miljörelaterade

4,94%

Sociala
42,78%
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151010 Kemikalier 2,56%

151040 Metaller & gruvdrift 3,01%

151050 Papper & Skogsprodukter 0,00%

20 Industri 6,67%

201040 Elektrisk utrustning 0,33%

201050 Industrikonglomerat 4,70%

202020 Professionella tjänster 0,62%

203050 Transportinfrastruktur 1,03%

25 Sällansköpsvaror 14,62%

251020 Bilar 1,31%

252010 Hushållsvaror 0,00%

253010 Hotell, restauranger och fritid 0,53%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 4,17%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

7,28%

255040 Specialaffär 1,33%

30 Dagligvaror 1,66%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

1,33%

302020 Mat produkter 0,33%

35 Hälsovård 7,16%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

1,73%

352020 Läkemedel 5,44%

40 Finans 40,82%

401010 Banker 34,54%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 1,89%

402030 Kapitalmarknader 0,84%

403010 Försäkring 3,56%

45 Informationsteknologi 1,64%

451020 IT-tjänster 0,76%

453010 Halvledare 0,87%

50 Kommunikationstjänster 9,78%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

9,78%

55 Samhällsservice 6,40%

551010 Elverktyg 1,00%

551040 Vattenverk 1,92%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

3,47%

60 Fastigheter 3,54%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

3,54%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 4,94% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,15% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som

nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 42,78% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 35 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 23 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken EMEA Terna, org.nr 504400-2953 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken EMEA Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken EMEA Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer all upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen , vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for all utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for all inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for all uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ell salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt lidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for all den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformalionen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar all var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 1.3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

EUR

Förval tare:  VIKING KJELLSTRÖM

T o m 2022-02-13 ROBERT ERIKSSON

Handelsbanken Europa Selektiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av 
europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa 
marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med 
varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering. Inom ramen 
för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTR (100%). 
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att 
avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fondens förvaltning bygger på ett begränsat antal investeringar i 
kvalitetsbolag. Kvalitet definieras utifrån god avkastning på kapital, 
kassaflödesgenerering, stabilitet i vinster och sund balansräkning samt god 
utdelningsförmåga. Med ett begränsat antal investeringar menas 16-35 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Med 
ett begränsat antal investeringar läggs stor vikt vid löpande analys av 
bolag, ledning och industri. Därtill strävar fonden efter att uppnå en god 
diversifiering mellan investeringarna vad gäller vinstdrivare.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens aktiva risk låg under det senaste året på strax under 4%. Den 
senaste periodens aktiva risk ligger också på den nivån och avvikelserna 
mellan åren bedöms vara normala variationer mellan åren. Nivån på den 
aktiva risken är en konsekvens av fondens förvaltning som bygger på ett 
begränsat antal investeringar i kvalitetsbolag. 

Portföljen

Fonden sjönk med -11,1% under 2022*.  
Fonden har presterat bättre än den europeiska marknaden som helhet 
under 2022. Fonden gynnades av ett antal innehav som stigit i absoluta tal 
när börsen som helhet gått ner. Störst bidrag kom från Homeserve som 
var föremål för ett uppköp. Även större defensiva innehav som Novo 
Nordisk, Edenred och Deutsche Börse noterade betydande uppgångar 
under året. Fonden gjorde även ett antal nyinvesteringar och ökningar i 
positioner som bidrog. Av dessa kan nämnas EssilorLuxottica och Infineon 
som köpts in under året samt Handelsbanken som är ett innehav som 
funnits länge i fonden och ökats då utsikterna för god intjäning förbättrats i 
takt med stigande räntor. På negativa sidan återfinns Adidas som haft en 
betydande nedgång på grund av problemen kopplade till pandemin i Kina 
samt Gamma Communication som drabbats av den nedvärdering av aktier 
som skett på engelska börsen i allmänhet och av engelska småbolag i 
synnerhet. Fonden har sålt innehaven i Homeserve. ABF, Fresenius 
Medical Care och Unilever. Utöver de bolag som nämnts ovan har fonden 
investerat i ASML, då aktien blev billig på grund av oro kring 
halvledarcykeln. ASML är ett globalt bolag med en unik marknadsposition 
inom maskiner för halvledarproduktion. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Europa. Detta innebär att risken i fonden normalt är 
högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker i ett begränsat 
antal företag vilket innebär att fonden har en högre risk än en fond som 
investerar i flera företag eller sektorer. Då fondens investeringar sker i 
utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär 
att fonden kan komma att ha stor exponering mot ett begränsat antal 
aktier, vilket kan ge fonden en lägre likviditet jämfört med om fonden hade 
fler innehav. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora 
utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och gör det 
i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla 
önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för 
förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad 
och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%
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Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (17 
oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Europa Selektiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 

det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Europa Selektiv A1 - SEK 338,94 352,82 296,17 305,60 227,75 254,91 236,23 234,87 220,38 -
 Europa Selektiv A1 - EUR 30,48 34,27 29,47 29,08 22,47 25,93 24,65 25,65 23,27 -
 Europa Selektiv A1 - NOK 320,45 343,64 308,78 286,87 222,44 254,66 223,83 246,59 211,07 -
 Europa Selektiv A9 - SEK 112,26 115,81 96,34 - - - - - - -
 Europa Selektiv A9 - EUR 34,42 38,35 32,69 31,96 24,48 27,99 26,39 27,22 24,48 -
 Europa Selektiv A10 - SEK 360,15 370,24 306,94 312,77 230,20 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 32,39 35,96 30,55 29,77 22,71 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 340,68 360,61 320,00 293,60 224,83 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 180,93 195,11 169,69 182,89 141,31 165,01 159,39 165,38 160,83 -
 Europa Selektiv B1 - EUR 16,26 18,93 16,88 17,41 13,94 16,78 16,63 18,06 16,98 -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR -102 -24 7 -23 -176 -87 -8 53 -29 -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 209 347 318 307 257 472 532 557 419 -
 Europa Selektiv A1 - SEK 1 356 1 788 1 681 1 710 1 376 3 058 3 478 3 521 2 904 -
 Europa Selektiv A1 - EUR 19 78 87 81 66 27 31 34 22 -
 Europa Selektiv A1 - NOK 47 55 54 50 215 306 216 226 171 -
 Europa Selektiv A9 - SEK 26 43 48 - - - - - - -
 Europa Selektiv A9 - EUR 19 21 18 25 20 81 91 60 33 -
 Europa Selektiv A10 - SEK 13 15 13 21 19 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 4 4 3 2 2 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 244 401 227 158 0 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 135 166 80 112 100 172 182 475 356 -
 Europa Selektiv B1 - EUR 2 3 2 2 1 4 4 4 1 -



107 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Europa Selekt iv,  for ts.

Antal andelar totalt, tusental 7 299 10 691 11 305 10 784 11 671 18 408 21 777 22 514 18 530 -
 Europa Selektiv A1 - SEK 4 000 5 068 5 675 5 595 6 042 11 997 14 723 14 992 13 177 -
 Europa Selektiv A1 - EUR 611 2 288 2 948 2 781 2 922 1 050 1 251 1 316 956 -
 Europa Selektiv A1 - NOK 145 159 175 175 965 1 203 963 918 810 -
 Europa Selektiv A9 - SEK 235 370 498 - - - - - 0 -
 Europa Selektiv A9 - EUR 544 549 544 778 800 2 877 3 459 2 196 1 341 -
 Europa Selektiv A10 - SEK 37 39 43 68 81 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 121 116 102 60 76 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 717 1 111 711 538 0 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 747 851 469 613 709 1 041 1 141 2 870 2 216 -
 Europa Selektiv B1 - EUR 140 140 141 140 38 240 240 222 30 -

Total avkastning i %  
 Europa Selektiv A1 - SEK -3,9 19,1 -3,1 34,2 -10,7 7,9 0,6 6,6 10,8 20,0
 Europa Selektiv A1 - EUR -11,1 16,3 1,3 29,4 -13,3 5,2 -3,9 10,2 3,5 16,3
 Europa Selektiv A1 - NOK -6,7 11,3 7,6 29,0 -12,6 13,8 -9,2 16,8 12,3 32,5
 Europa Selektiv A9 - SEK -3,1 20,2 -2,2 35,4 -9,9 8,8 1,4 7,5 - -
 Europa Selektiv A9 - EUR -10,2 17,3 2,3 30,6 -12,6 6,1 -3,0 11,2 4,2 -
 Europa Selektiv A10 - SEK -2,7 20,6 -1,9 35,9 -9,5 9,2 1,8 7,9 12,2 21,5
 Europa Selektiv A10 - EUR -9,9 17,7 2,6 31,0 -12,2 6,5 -2,7 11,6 4,8 17,7
 Europa Selektiv A10 - NOK -5,5 12,7 9,0 30,6 -11,6 15,2 -8,1 18,3 13,7 34,1
 Europa Selektiv B1 - SEK -3,9 19,1 -2,9 34,2 -10,7 7,9 0,6 6,6 10,8 20,0
 Europa Selektiv B1 - EUR -11,0 16,3 1,5 29,4 -13,3 5,2 -3,9 10,2 3,5 16,3

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Europa Selektiv A1 - SEK -7,1 29,0 -5,4 31,3 -7,6 12,1 7,8 3,2 13,9 22,8
 Europa Selektiv A1 - EUR -14,0 25,9 -1,1 26,6 -10,4 9,2 3,0 6,7 6,4 19,0
 Europa Selektiv A1 - NOK -9,8 20,5 5,1 26,2 -9,7 18,2 -2,7 13,1 15,5 35,6
 Europa Selektiv A9 - SEK -7,1 29,0 -5,4 31,3 -7,6 12,1 7,8 3,2 - -
 Europa Selektiv A9 - EUR -14,0 25,9 -1,1 26,6 -10,4 9,2 3,0 6,7 - -
 Europa Selektiv A10 - SEK -7,1 29,0 -5,4 31,3 -7,6 12,1 7,8 3,2 13,9 22,8
 Europa Selektiv A10 - EUR -14,0 25,9 -1,1 26,6 -10,4 9,2 3,0 6,7 6,4 19,0
 Europa Selektiv A10 - NOK -9,8 20,5 5,1 26,2 -9,7 18,2 -2,7 13,1 15,5 35,6
 Europa Selektiv B1 - SEK -7,1 29,0 -5,4 31,3 -7,6 12,1 7,8 3,2 13,9 22,8
 Europa Selektiv B1 - EUR -14,0 25,9 -1,1 26,6 -10,4 9,2 3,0 6,7 6,4 19,0

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Europa Selektiv A1 - SEK 3,7 4,2 4,1 4,3 4,1 4,0 4,6 4,1 - -
 Europa Selektiv A1 - EUR 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 4,6 4,1 6,0 7,5
 Europa Selektiv A1 - NOK 3,7 4,2 4,1 4,3 4,1 4,0 4,6 4,1 - -
 Europa Selektiv A9 - SEK 3,7 4,2 4,1 - - - - - - -
 Europa Selektiv A9 - EUR 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 4,6 - - -
 Europa Selektiv A10 - SEK 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 3,7 4,3 4,2 4,3 4,1 4,0 4,6 4,1 - -
 Europa Selektiv B1 - EUR 3,7 4,3 4,2 4,3 4,1 4,0 4,6 4,1 - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Europa Selektiv A1 - SEK 7,0 7,4 14,0 9,5 -1,8 4,2 3,5 8,7 15,3 18,9
 Europa Selektiv A1 - EUR 1,7 8,5 14,5 5,9 -4,5 0,5 2,9 6,8 9,7 19,2
 Europa Selektiv A1 - NOK 1,9 9,4 17,8 6,1 -0,3 1,6 3,0 14,6 22,0 23,8
 Europa Selektiv A9 - SEK 7,9 8,4 15,1 - - - - - - -
 Europa Selektiv A9 - EUR 2,6 9,5 15,6 6,9 -3,7 1,4 3,8 - - -
 Europa Selektiv A10 - SEK 8,3 8,8 15,5 10,9 -0,6 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 3,0 9,9 16,0 7,2 -3,3 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 3,2 10,8 19,3 7,5 0,9 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 7,0 7,5 14,1 9,5 -1,8 4,2 3,5 8,7 15,3 18,8
 Europa Selektiv B1 - EUR 1,7 8,6 14,6 5,9 -4,5 0,5 2,9 6,8 9,7 19,2

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,5 10,5 11,4 10,1 1,7 9,9 5,5 8,4 - -
EUR 4,1 11,6 11,9 6,5 -1,1 6,1 4,9 6,6 - -
NOK 4,3 12,5 15,1 6,7 3,3 7,2 4,9 14,3 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Europa Selektiv A1 - SEK 5,9 8,4 4,7 6,8 2,7 9,0 10,9 9,3 12,3 15,3
 Europa Selektiv A1 - EUR 3,3 6,8 2,8 4,6 0,0 6,1 9,3 9,0 14,0 20,4
 Europa Selektiv A1 - NOK 4,7 9,0 4,6 6,3 3,4 12,4 12,8 13,7 16,1 16,8
 Europa Selektiv A9 - SEK 6,8 9,3 5,7 - - - - - - -
 Europa Selektiv A9 - EUR 4,2 7,8 3,7 5,5 - - - - - -
 Europa Selektiv A10 - SEK 7,2 9,7 6,1 8,1 4,0 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 4,6 8,1 4,1 5,9 1,2 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 6,0 10,3 5,9 7,7 4,7 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 5,9 8,4 4,8 6,8 2,7 9,0 10,9 9,3 12,3 15,2
 Europa Selektiv B1 - EUR 3,3 6,8 2,9 4,6 0,0 6,1 9,3 9,0 14,0 20,4

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 6,6 10,6 6,7 8,6 5,6 11,8 11,8 8,3 - -
EUR 4,0 9,1 4,8 6,4 2,8 8,7 10,2 8,0 - -
NOK 5,4 11,3 6,6 8,2 6,3 15,3 13,7 12,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Europa Selektiv A1 - SEK 7,4 9,6 7,0 9,5 8,8 7,6 5,9 7,4 - -
 Europa Selektiv A1 - EUR 4,7 8,0 5,9 9,2 9,7 7,2 5,3 7,6 - -
 Europa Selektiv A1 - NOK 8,5 10,9 9,0 11,1 9,9 9,5 - - - -
 Europa Selektiv A10 - SEK 8,8 11,0 8,4 10,8 10,2 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - EUR 6,0 9,4 7,2 10,6 11,1 - - - - -
 Europa Selektiv A10 - NOK 9,9 12,2 10,4 12,5 11,3 - - - - -
 Europa Selektiv B1 - SEK 7,4 9,6 7,0 9,5 8,8 7,6 - - - -
 Europa Selektiv B1 - EUR 4,7 8,1 5,9 9,2 9,7 7,2 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,1 11,2 7,5 7,7 6,9 3,4 3,1 3,7 - -
EUR 6,3 9,6 6,4 7,4 7,7 3,0 2,5 3,9 - -
NOK 10,2 12,5 9,5 9,3 7,9 5,2 - - - -

Utdelning per andel, EUR 
 Europa Selektiv B1 - SEK 6,16 6,26 7,32 5,87 6,79 6,39 6,71 6,30 - -
 Europa Selektiv B1 - EUR 0,58 0,62 0,70 0,56 0,67 0,67 0,72 0,68 - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Omräkningskurs EUR/NOK 10,51 10,03 10,48 9,86 9,90 9,82 9,08 9,62 9,07 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Europe 
T o m  2018-11-29: MSCI Pan Euro Net Index 
T o m  2019-03-31: MSCI Europe Select Global Norms and Criteria Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Europa Selektiv A1 1,85
 Europa Selektiv A9 0,95
 Europa Selektiv A10 0,60
 Europa Selektiv B1 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Europa Selektiv A1 1,85
 Europa Selektiv A9 0,95
 Europa Selektiv A10 0,60
 Europa Selektiv B1 1,85

Årlig avgift, % 
 Europa Selektiv A1 1,85
 Europa Selektiv A9 0,95
 Europa Selektiv A10 0,60
 Europa Selektiv B1 1,85

Transaktionskostnader, tEUR 443

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,08

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Europa Selektiv A1 16,66
 Europa Selektiv A9 8,59
 Europa Selektiv A10 5,44
 Europa Selektiv B1 16,66

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Europa Selektiv A1 1,16
 Europa Selektiv A9 0,60
 Europa Selektiv A10 0,38
 Europa Selektiv B1 1,16

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,9

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 6,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 12,1 

Total risk % - A1 EUR 15,0 

Total risk % - A1 NOK 11,6 

Total risk % - A9 SEK 12,1 

Total risk % - A9 EUR 15,0 

Total risk % - A10 SEK 12,1 

Total risk % - A10 EUR 15,0 

Total risk % - A10 NOK 11,6 

Total risk % - B1 SEK 12,1 

Total risk % - B1 EUR 15,0 

Total risk i index % - A1 SEK 13,4 

Total risk i index % - A1 EUR 15,9 

Total risk i index % - A1 NOK 12,1 

Total risk i index % - A9 SEK 13,4 

Total risk i index % - A9 EUR 15,9 

Total risk i index % - A10 SEK 13,4 

Total risk i index % - A10 EUR 15,9 

Total risk i index % - A10 NOK 12,1 

Total risk i index % - B1 SEK 13,4 

Total risk i index % - B1 EUR 15,9 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Europe

Active Share % 80,5 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -2,5 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -2,4 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -2,4 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -1,5 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -1,5 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -1,2 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -1,1 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -1,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -2,5 

Aktiv avkastning % - B1 EUR -2,4 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 EUR Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,6 

Sharpekvot - A1 EUR 0,1 

Sharpekvot - A1 NOK 0,1 

Sharpekvot - A9 SEK 0,7 

Sharpekvot - A9 EUR 0,2 

Sharpekvot - A10 SEK 0,7 

Sharpekvot - A10 EUR 0,2 

Sharpekvot - A10 NOK 0,2 

Sharpekvot - B1 SEK 0,6 

Sharpekvot - B1 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - B1 EUR 0,3 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -35 981 52 909
Ränteintäker 35 2
Utdelningar 5 030 6 476
Valutakursvinster och -förluster netto -491 142
Övriga finansiella intäkter 22 17
Övriga intäkter 1 9
Summa intäkter och värdeförändring -31 384 59 555

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 4 180 5 963
Räntekostnader 33 19
Övriga finansiella kostnader 4 3
Övriga kostnader 443 750
Summa kostnader 4 661 6 735
Årets resultat -36 045 52 820

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 22 482 51 399

Realisationförluster -27 402 -6 827

Orealiserade vinster/förluster -31 061 8 337

Summa -35 981 52 909

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 203 799 97,6 337 785 97,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 203 799 97,6 337 785 97,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 6 071 2,9 9 323 2,7
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 0,0 394 0,1
Summa tillgångar 209 875 100,5 347 501 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 291 0,1 482 0,1
Övriga skulder 675 0,3 - -
Summa skulder 966 0,5 482 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 208 909 100,0 347 019 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 7 806 3,7 878 0,3
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 8 095 3,9 907 0,3

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 347 019 318 288
Andelsutgivning 1) 98 806 75 891
Andelsinlösen 1) -200 299 -99 602
Resultat enligt resultaträkning -36 045 52 820
Utdelning till andelsägarna -574 -378
Fondförmögenhet vid periodens slut 208 909 347 019

1) Varav 79 107 tEUR avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Novo Nordisk 90 000 11 352 5,4 
  11 352 5,4 
FRANKRIKE

Air Liquide 54 000 7 150 3,4 
Capgemini 33 000 5 146 2,5 
Edenred 160 000 8 141 3,9 
EssilorLuxottica  59 000 9 983 4,8 
L'Oreal 35 000 11 676 5,6 
Legrand Holding  100 000 7 482 3,6 
Teleperformance  31 000 6 904 3,3 
  56 481 27,0 
NEDERLÄNDERNA

ASML Holding 17 500 8 817 4,2 
ING Group 1 170 000 13 324 6,4 
  22 140 10,6 
SCHWEIZ

Roche Holding 20 000 5 884 2,8 
Tecan Group 12 000 5 012 2,4 
  10 896 5,2 
STORBRITANNIEN

CPG 250 000 5 403 2,6 
Gamma Commun 520 000 6 342 3,0 
Prudential  820 000 10 421 5,0 
Reckitt Benckister Group 150 000 9 728 4,7 
RELX 300 000 7 736 3,7 
  39 630 19,0 
SVERIGE

Assa Abloy B 370 000 7 443 3,6 
Epiroc  B 500 000 7 538 3,6 
Handelsbanken A 1 000 000 9 451 4,5 
  24 432 11,7 
TYSKLAND

Adidas   35 000 4 461 2,1 
CTS Eventim 94 000 5 602 2,7 
Deutsche Boerse N 70 000 11 298 5,4 
Infineon Technologies 175 000 4 975 2,4 
SAP 130 000 12 531 6,0 
  38 867 18,6 
Noterade aktier  203 799 97,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  203 799 97,6 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  5 109 2,4 
Total summa fondförmögenhet  208 909 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tEUR 7 806

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 3,8

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tEUR: 

Amerikanska staten 7 848
Franska staten 129
Tyska staten 26
Belgiska staten 6
Asahi Group Holdings 4
Toshiba Corp 4
Shiseido Co Ltd  4
Ms&Ad Insurance Group Holdings 4
Itochu 4
Kubota 4

De största motparterna för värdepapperslån, tEUR: 

Goldman Sachs International 6 281
Merrill Lynch International 1 558
SEB 145
Barclays Capital Securities 110

Typ av och kval itet på säkerheten, tEUR: 

Aktier 85
Obligationer och andra räntebärande instrument 8 009

8 095
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tEUR: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 5
En till tre månader 4
Tre månader till ett år 200
Mer än ett år 7 800
Obestämd löptid 85

8 095

Motparternas hemvist,  tEUR 

Storbritannien 7 949
Sverige 145

8 095

Säkerheternas valuta,  tEUR 

EUR 161
JPY 85
USD 7 848

8 095

Avveckling och clearing, tEUR 

Tredje part 8 095

8 095
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 22 tEUR, varav 80% har tillfallit 
fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Europa Selektiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300LZMNHIMEH6KU18

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
30,12% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 30,12%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
 
 
Övriga miljömål;

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Hållbar energi (SDG 7) & Begränsning av klimatförändringar (SDG 13).
 

Sociala mål;
God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 30,12%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 157,43

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

615,92

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
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en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 451,06 97,55% 97,55%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 097,31 97,55% 97,55%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 28 536,38 97,55% 97,55%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

3 548,37

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

32 084,74

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

157,43 97,55% 97,55%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

17,41 97,55%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

615,92 97,55% 97,55%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

64,57 97,55%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 97,55% 97,55%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

48,23% 72,96% 97,55%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 11,14% 97,55%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,45

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden

å

2,89% 97,55% 97,55%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,02 13,06% 97,55%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,14 37,35% 97,55%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,55% 97,55%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

49,38% 94,52% 97,55%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

18,27% 5,62% 97,55%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

39,88% 97,55% 97,55%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,55% 97,55%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

43,85% 97,55% 97,55%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

3,11% 97,55% 97,55%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

ING Groep Ord Shs Banker 6,38% NL

SAP Programvara 6,00% DE

L OREAL ORD Personliga produkter 5,59% FR

Novo Nordisk B Läkemedel 5,43% DK

DEUTSCHE BOERSE N ORD Kapitalmarknader 5,41% DE

PRUDENTIAL ORD Försäkring 4,99% GB

EssilorLuxottica Ord Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

4,78% FR

Reckitt Benckister Group Plc ORD Hushållsprodukter 4,66% GB

Svenska Handelsbanken A Banker 4,52% SE

ASML Holding Halvledare 4,22% NL

EDENRED IT-tjänster 3,90% FR

RELX Professionella tjänster 3,70% GB

Epiroc AB Ord Sh Class B Maskineri 3,61% SE

LEGRAND HOLDING SA ORD Elektrisk utrustning 3,58% FR

Assa Abloy B Byggprodukter 3,56% SE

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 3,42%

151010 Kemikalier 3,42%

20 Industri 17,76%

201020 Byggprodukter 3,56%

201040 Elektrisk utrustning 3,58%

201060 Maskineri 3,61%

202020 Professionella tjänster 7,01%

25 Sällansköpsvaror 4,72%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 2,14%

253010 Hotell, restauranger och fritid 2,59%

30 Dagligvaror 10,25%

303010 Hushållsprodukter 4,66%

303020 Personliga produkter 5,59%

35 Hälsovård 15,43%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

4,78%

352020 Läkemedel 8,25%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

2,40%

40 Finans 21,30%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,55%

Nr 2 Annat
2,45%

Nr 1A Hållbara
30,12%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

67,44%

Andra
miljörelaterade

6,00%

Sociala
24,12%

115



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

401010 Banker 10,90%

402030 Kapitalmarknader 5,41%

403010 Försäkring 4,99%

45 Informationsteknologi 18,96%

451020 IT-tjänster 6,36%

451030 Programvara 6,00%

453010 Halvledare 6,60%

50 Kommunikationstjänster 5,72%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,04%

502020 Underhållning 2,68%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 6,00% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 24,12% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 4 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 17 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 1 av dessa bolag. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Europa Selektiv, org.nr 515602-7004 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfi:irt en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Europa Selektiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Europa Selektiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i i:ivrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedi:imer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedi:imer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentl iga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentl igt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  STAFFAN LINDFELDT

Handelsbanken Europa Småbolag 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av små och medelstora 
företag i Europa men har även möjlighet att placera i aktier utgivna av 
företag utanför Europa och har därmed valutaexponering mot dessa 
marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker 
i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell 
förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag 
verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt 
över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid 
att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan 
ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets 
nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens 
förväntningar. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden är 
Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som 
Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och 
regler som gäller, se svanen.se/spararen. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Europe Small 
Cap Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom noga utvalda, analyserade och långsiktiga 
investeringsteman. Ett tema är ett avgränsat område vars utveckling 
bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Av 
aktier med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren 
de bolag som denne anser vara de mest välskötta ur ett ekonomiskt och 
hållbarhetsperspektiv, med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av 
marknaden. Ambitionen är därigenom att fonden innehar bolag som över 
en längre period uppvisar god fundamental utveckling och har högre tillväxt 
än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 bolag, vilket 
är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i 
europeiska småbolag i olika sektorer oavsett om dessa ingår i 
jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 

val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). I nedanstående tabell redovisas fondens avkastning och 
aktiva risk för de senaste tio åren (eller om fonden funnits kortare tid, från 
att fonden startades (om fonden funnits mer än två år)). Aktiv risk definieras 
som volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och 
jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas enligt branschstandard 
och baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna. En 
högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en högre aktiv risk. 
Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder (aktivt 
förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier eller 
räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. Vidare har 
val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid val av 
index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i relation till 
fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt jämförelseindex 
som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer koncentrerade/”smalare” 
än de ”bredare”, i branschen mer vanligt förekommande 
jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att den aktiva 
risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade indexen. 
  
Fonden bytte under 2020 inriktning på förvaltningen och fokuserar nu på 
europeiska småbolag exponerade mot våra tillväxtteman. En effekt av 
denna nya placeringsinriktning, investeringsunivers och 
portföljkonstruktionsprinciper är att fonden även har haft en högre aktiv risk 
än före 2020. Förvaltaren har ansett att denna risk givit en god balans 
mellan risk och avkastning. Risknivån varierar något över tid, vilket har 
berott på olika orsaker såsom grad av sektorkoncentration, grad av 
övertygelse i specifika investeringar vilket påverkar storleken på innehavet 
jämfört med vikten i index etc. 

Portföljen

Fonden sjönk med -27,6% under 2022*.  
Det var ett händelserikt år där inte minst Rysslands invasion av Ukraina 
och följande energikris fick stora effekter på ekonomier och kapitalflöden. 
Ett annat fokus för kapitalmarknader var den höga inflationstakten och 
centralbanker som stramade åt i rekordtakt. Denna bakgrund fick en stor 
påverkan på riskaptiten bland investerare, vilket drabbade börserna i 
Europa och i synnerhet småbolag hårt. Paradoxalt nog fortsatte de flesta 
företagen att redovisa bra resultat under 2022, delvis drivet av prisökningar 
som drog försäljningssiffrorna högre. Resultatet blev att 
värderingsmultiplarna kontraherade kraftigt, speciellt för tillväxtaktier och 
andra räntekänsliga aktier. Denna rörelse påverkade fondens utveckling 
negativt, då ett antal av fondens bolag värderades ner av marknaden, med 
kursnedgångar som följd.  
Framöver tror vi att den första delen av året fortsatt kommer att präglas av 
en pessimistisk konsument och fortsatt åtstramning från centralbanker 
kommer att sätta sin prägel på tillväxtutsikterna vilket sannolikt kommer att 
ge en del motvind för bolagens lönsamhetsnivåer. På den positiva sidan 
går det att argumentera att en viss del av detta nu är inprisat och att man 
nu, efter marknadens fall, kan hitta en hel del attraktiva värderingar på 
fundamentalt starka bolag.  
Fondens förvaltas tematiskt, vilket innebär att vi placerar i bolag 
exponerade mot teman där vi bedömer att vi kan förvänta oss en 
långsiktigt högre tillväxt och avkastning än marknaden i övrigt. Vi har under 
året kontinuerligt letat välskötta bolag med bra tematisk exponering, och 
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hittat ett antal nya investeringar. Bland annat har vi under året välkomnat 
hälsovårdsbolaget Genmab, biobränslebolaget Verbio, e-handelsbolaget 
Zalando och digitaliseringsexperten SeSa till portföljen. Vi har under året 
också skilts från en del innehav bl.a. Montana Aerospace, Varta, 
Homeserve och Valeo.  
Bland de bolag som bidrog mest till fondens avkastning hittar vi denna 
gång namn som Beazley, Homeserve, Terna Energy och SES Imagotag. 
Bland de bolag som bidrog mest negativt återfinns namn som Future, 
Embracer, Hellofresh och Marlowe. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera över tid. 
Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier utgivna av små 
och medelstora av företag i Europa. Detta innebär att risken i fonden 
normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker 
dock i företag i flera sektorer, branscher eller teman vilket över tid bidrar till 
att minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser 
beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär exponering mot mindre bolag där likviditeten 
ofta är lägre, och variationen i likviditet generellt bedöms vara förhöjd 
jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan komma att påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 

investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Europa Småbolag A1 - SEK 449,28 620,44 504,58 449,30 348,87 377,69 332,03 325,02 304,30 268,10
 Europa Småbolag A1 - EUR 40,40 60,26 50,22 42,76 34,42 38,42 34,65 35,49 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK 424,76 604,30 526,05 421,76 340,73 377,31 314,60 341,24 - -
 Europa Småbolag A9 - SEK 101,35 138,85 112,34 - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR 41,28 61,08 50,50 - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK 471,46 644,60 519,01 457,54 351,74 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR 42,40 62,61 51,65 43,54 34,71 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK 445,74 627,84 541,09 429,50 343,54 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK 105,12 150,40 127,85 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -641 1 427 -3 684 -1 942 1 435 1 202 -1 485 1 778 552 620

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 2 678 4 565 2 433 5 980 6 257 5 579 3 703 5 309 3 372 2 471
 Europa Småbolag A1 - SEK 1 752 2 992 1 716 4 993 4 786 4 828 3 368 4 645 3 372 2 471
 Europa Småbolag A1 - EUR 4 29 22 41 43 46 28 71 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK 25 41 26 155 152 302 62 17 - -
 Europa Småbolag A9 - SEK 570 824 278 - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR 1 1 1 - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK 1 1 15 85 562 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR 1 3 2 9 9 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK 121 248 113 203 219 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK 137 109 42 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 11 300 12 495 6 983 13 293 17 914 14 771 11 151 16 333 11 080 9 218
 Europa Småbolag A1 - SEK 3 900 4 823 3 401 11 112 13 717 12 782 10 143 14 290 11 080 9 218
 Europa Småbolag A1 - EUR 97 480 438 952 1 249 1 188 811 1 992 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK 59 68 49 368 447 801 197 51 - -
 Europa Småbolag A9 - SEK 5 624 5 938 2 474 - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR 15 24 14 - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK 2 2 28 186 1 597 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR 27 45 38 203 268 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK 272 395 209 472 636 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK 1 305 722 330 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Europa Småbolag A1 - SEK -27,6 23,0 12,3 28,8 -7,6 13,8 2,2 6,8 13,5 21,5
 Europa Småbolag A1 - EUR -33,0 20,0 17,4 24,2 -10,4 10,9 -2,4 10,5 6,0 17,8
 Europa Småbolag A1 - NOK -29,7 14,9 24,7 23,8 -9,7 19,9 -7,8 17,1 15,1 34,2
 Europa Småbolag A9 - SEK -27,0 23,6 12,3 - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR -32,4 21,0 17,8 - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK -26,9 24,2 13,4 30,1 -6,7 14,9 3,2 7,9 14,6 22,8
 Europa Småbolag A10 - EUR -32,3 21,2 18,6 25,5 -9,5 12,0 -1,4 11,6 7,1 19,0
 Europa Småbolag A10 - NOK -29,0 16,0 26,0 25,0 -8,8 21,1 -6,9 18,2 16,2 35,5
 Europa Småbolag B1 - SEK -27,6 21,9 12,3 28,8 -7,6 13,8 2,2 6,8 13,5 21,5

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Europa Småbolag A1 - SEK -17,6 23,9 0,7 31,3 -9,3 12,7 6,0 3,2 13,9 22,8
 Europa Småbolag A1 - EUR -23,7 20,9 5,4 26,6 -12,1 9,8 1,3 6,7 6,4 19,0
 Europa Småbolag A1 - NOK -20,0 15,8 11,9 26,2 -11,4 18,8 -4,3 13,1 15,5 35,6
 Europa Småbolag A9 - SEK -17,6 23,9 -0,2 - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR -23,7 20,9 4,7 - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK -17,6 23,9 0,7 31,3 -9,3 12,7 6,0 3,2 13,9 22,8
 Europa Småbolag A10 - EUR -23,7 20,9 5,4 26,6 -12,1 9,8 1,3 6,7 6,4 19,0
 Europa Småbolag A10 - NOK -20,0 15,8 11,9 26,2 -11,4 18,8 -4,3 13,1 15,5 35,6
 Europa Småbolag B1 - SEK -17,6 23,9 0,7 31,3 -9,3 12,7 6,0 3,2 13,9 22,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Europa Småbolag A1 - SEK 5,2 5,5 5,0 3,2 3,4 2,8 2,6 2,1 1,2 1,2
 Europa Småbolag A1 - EUR 5,2 5,5 5,0 3,2 3,4 2,8 2,6 2,1 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK 5,2 5,5 5,0 3,2 3,4 2,8 2,6 2,1 - -
 Europa Småbolag A9 - SEK 5,3 - - - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR 5,2 - - - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK 5,2 5,5 5,0 3,2 3,4 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR 5,2 5,5 5,0 3,2 3,4 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK 5,2 5,5 5,0 3,2 3,4 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK 5,4 5,7 5,0 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Europa Småbolag A1 - SEK -5,6 17,5 20,3 9,1 2,5 7,8 4,5 10,1 17,5 16,5
 Europa Småbolag A1 - EUR -10,3 18,7 20,8 5,5 -0,3 4,0 3,9 8,2 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK -10,1 19,7 24,3 5,7 4,1 5,2 3,9 16,1 - -
 Europa Småbolag A9 - SEK -5,0 - - - - - - - - -
 Europa Småbolag A9 - EUR -9,6 - - - - - - - - -
 Europa Småbolag A10 - SEK -4,7 18,7 21,5 10,2 3,5 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR -9,4 19,9 22,0 6,6 0,7 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK -9,2 20,9 25,5 6,8 5,1 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK -6,0 17,0 20,3 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,1 11,7 15,0 9,1 1,1 9,3 4,6 8,4 18,3 17,5
EUR -3,9 12,9 15,5 5,5 -1,7 5,5 4,0 6,6 - -
NOK -3,7 13,8 18,8 5,8 2,6 6,6 4,0 14,3 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Europa Småbolag A1 - SEK 3,5 13,3 9,2 8,1 5,4 11,4 10,9 7,6 5,0 6,3
 Europa Småbolag A1 - EUR 1,0 11,7 7,2 5,9 2,6 8,4 9,3 7,3 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK 2,4 13,9 9,0 7,7 6,1 14,9 12,8 11,9 - -
 Europa Småbolag A10 - SEK 4,6 14,5 10,3 9,2 6,5 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR 2,0 12,8 8,3 6,9 3,6 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK 3,4 15,1 10,1 8,7 7,2 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK 3,4 13,1 9,2 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 4,1 10,9 7,4 8,0 4,9 11,5 11,5 8,3 6,8 8,2
EUR 1,6 9,3 5,5 5,7 2,1 8,5 9,8 8,0 - -
NOK 3,0 11,5 7,3 7,5 5,6 15,0 13,4 12,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Europa Småbolag A1 - SEK 7,4 12,1 8,4 6,6 5,9 2,2 1,9 2,7 4,9 4,5
 Europa Småbolag A1 - EUR 4,6 10,5 7,2 6,3 6,7 1,8 1,3 3,0 - -
 Europa Småbolag A1 - NOK 8,5 13,4 10,5 8,1 6,9 4,0 2,3 4,9 - -
 Europa Småbolag A10 - SEK 8,4 13,2 9,5 7,6 6,9 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - EUR 5,7 11,6 8,3 7,3 7,8 - - - - -
 Europa Småbolag A10 - NOK 9,5 14,5 11,6 9,2 8,0 - - - - -
 Europa Småbolag B1 - SEK 7,3 12,0 8,4 - - - - - - -
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Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 7,8 11,2 7,9 7,4 6,5 3,3 3,0 3,7 6,2 5,8
EUR 5,0 9,5 6,7 7,1 7,4 2,9 2,3 3,9 - -
NOK 8,8 12,4 9,9 9,0 7,6 5,1 3,4 5,9 - -

Utdelning per andel, SEK 4,19 4,73 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Europe Small Cap Index 
T o m  2016-05-01: MSCI Pan Euro Net Index 
T o m  2019-03-31: MSCI Europe Select Global Norms and Criteria 
T o m  2020-08-31: Solactive ISS ESG Screened Europe 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Europa Småbolag A1 1,60
 Europa Småbolag A9 0,80
 Europa Småbolag A10 0,60
 Europa Småbolag B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Europa Småbolag A1 1,60
 Europa Småbolag A9 0,80
 Europa Småbolag A10 0,60
 Europa Småbolag B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Europa Småbolag A1 1,60
 Europa Småbolag A9 0,80
 Europa Småbolag A10 0,60
 Europa Småbolag B1 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 2 154

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,06

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Europa Småbolag A1 122,92
 Europa Småbolag A9 61,69
 Europa Småbolag A10 46,31
 Europa Småbolag B1 122,93

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Europa Småbolag A1 9,33
 Europa Småbolag A9 4,68
 Europa Småbolag A10 3,51
 Europa Småbolag B1 9,33

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 8,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 16,3 

Total risk % - A1 EUR 18,8 

Total risk % - A1 NOK 15,7 

Total risk % - A9 SEK 16,3 

Total risk % - A9 EUR 18,8 

Total risk % - A10 SEK 16,3 

Total risk % - A10 EUR 18,8 

Total risk % - A10 NOK 15,7 

Total risk % - B1 SEK 16,3 

Total risk i index % - A1 SEK 16,4 

Total risk i index % - A1 EUR 19,0 

Total risk i index % - A1 NOK 14,8 

Total risk i index % - A9 SEK 16,4 

Total risk i index % - A9 EUR 19,0 

Total risk i index % - A10 SEK 16,4 

Total risk i index % - A10 EUR 19,0 

Total risk i index % - A10 NOK 14,8 

Total risk i index % - B1 SEK 16,4 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Europe Small

Cap Index

Active Share % 88,7 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -6,7 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -6,4 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -6,4 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -6,1 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -5,7 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -5,8 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -5,5 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -5,5 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -7,1 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot - A1 EUR -0,5 

Sharpekvot - A1 NOK -0,7 

Sharpekvot - A9 SEK -0,3 

Sharpekvot - A9 EUR -0,5 

Sharpekvot - A10 SEK -0,3 

Sharpekvot - A10 EUR -0,5 

Sharpekvot - A10 NOK -0,6 

Sharpekvot - B1 SEK -0,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -1 265 638 698 545
Ränteintäker 564 51
Utdelningar 56 584 53 208
Valutakursvinster och -förluster netto 3 495 1 737
Övriga finansiella intäkter 8 651 8 979
Övriga intäkter 13 13
Summa intäkter och värdeförändring -1 196 330 762 532

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 44 814 51 852
Räntekostnader 539 249
Övriga finansiella kostnader 1 730 1 796
Övriga kostnader 2 055 3 270
Summa kostnader 49 138 57 167
Årets resultat -1 245 468 705 365

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 278 623 456 545

Realisationförluster -509 617 -90 164

Orealiserade vinster/förluster -1 034 644 332 164

Summa -1 265 638 698 545

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 565 792 95,8 4 390 105 96,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 565 792 95,8 4 390 105 96,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 120 900 4,5 200 990 4,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 278 0,1 5 932 0,1
Övriga tillgångar 17 631 0,7 19 610 0,4
Summa tillgångar 2 707 602 101,1 4 616 637 101,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 236 0,1 5 130 0,1
Övriga skulder 26 624 1,0 46 981 1,0
Summa skulder 29 860 1,1 52 111 1,1
Fondförmögenhet Not 1) 2 677 743 100,0 4 564 526 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 392 484 14,7 567 539 12,4
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 422 339 15,8 629 176 13,8

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 4 564 526 2 432 575
Andelsutgivning 1) 677 828 2 300 635
Andelsinlösen 1) -1 314 449 -871 224
Resultat enligt resultaträkning -1 245 468 705 365
Utdelning till andelsägarna -4 694 -2 825
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 677 743 4 564 526

1) Varav 35 283 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   95,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

CYPERN

Atalaya Mining 1 300 000 53 769 2,0 
  53 769 2,0 
DANMARK

Genmab 8 500 37 382 1,4 
SimCorp 20 000 14 302 0,5 
  51 684 1,9 
FINLAND

Metso Outotec 340 000 36 342 1,4 
Valmet 100 000 27 978 1,0 
  64 320 2,4 
FRANKRIKE

Bureau Veritas 177 717 48 636 1,8 
Median Technologies 69 000 6 821 0,3 
Nhoa 110 000 11 621 0,4 
Ses Imagotag 18 000 24 420 0,9 
Soitec 5 655 9 612 0,4 
Ubisoft 32 221 9 463 0,4 
  110 572 4,1 
FÄRÖARNA

Bakkafrost 90 000 58 639 2,2 
  58 639 2,2 
GREKLAND

Terna Energy 244 874 55 496 2,1 
  55 496 2,1 
GUERNSEY

Peel Hunt 1 591 164 16 952 0,6 
  16 952 0,6 
IRLAND

Glanbia 263 471 34 924 1,3 
Keywords 133 700 45 647 1,7 
Uniphar 2 500 000 86 182 3,2 
  166 753 6,2 
ISLE OF MAN

Strix Group 2 600 000 26 722 1,0 
  26 722 1,0 
ITALIEN

Azimut Holding 150 000 34 912 1,3 
Prysmian  100 000 38 543 1,4 
Reply 18 657 22 199 0,8 
Sesa 21 482 27 711 1,0 
  123 364 4,6 
LUXEMBURG

Allegro.eu 576 013 34 386 1,3 
  34 386 1,3 
NEDERLÄNDERNA

Arcadis 85 785 35 010 1,3 
ASM International 9 000 23 584 0,9 
BE Semiconduct 15 000 9 434 0,4 
CTP NV 320 000 39 285 1,5 
Euronext 55 000 42 299 1,6 
  149 613 5,6 
NORGE

Elkem 400 000 14 893 0,6 
Orkla 200 000 15 007 0,6 
  29 899 1,1 
SCHWEIZ

AC Immune  101 064 2 148 0,1 
Julius Baer Group 88 000 53 378 2,0 
Sonova Holding 10 000 24 697 0,9 
Swiss Life Holding N 7 000 37 588 1,4 
Swiss Prime Site 7 770 7 014 0,3 
Tecan Group 2 291 10 640 0,4 
  135 465 5,1 
SPANIEN

EDP Renováveis 198 141 45 345 1,7 
Fluidra 90 000 14 532 0,5 
Grupo Ecoener 236 356 12 011 0,4 
Labor. Farmac. Rovi 40 000 16 040 0,6 
Opdenergy Holdings 300 000 12 810 0,5 
  100 739 3,8 
STORBRITANNIEN

Allfunds Group 700 000 50 792 1,9 
Alpha Financial Markets Consulting 900 000 53 581 2,0 
AMYT 795 601 60 515 2,3 
Beazley 1 000 000 85 166 3,2 
CentralNic Group 5 900 000 115 359 4,3 
CVS Group 45 000 10 919 0,4 
Dechra Pharma 35 000 11 485 0,4 
Diaceutics 1 739 742 16 463 0,6 
Diploma 42 855 14 911 0,6 
Ergomed 105 000 16 740 0,6 
Focusrite 83 420 8 678 0,3 
Future 500 000 79 400 3,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Halma 50 447 12 481 0,5 
IP Group 2 600 000 18 167 0,7 
Liontrust Asset Management 260 000 36 498 1,4 
Marlowe 825 000 48 599 1,8 
Next Fifteen Communications Group 475 000 58 939 2,2 
OnTheMarket 1 150 000 9 513 0,4 
Pets at Home Group 1 312 180 46 642 1,7 
Renalytix 150 000 1 363 0,1 
RWS Holdings 200 000 9 415 0,4 
Volex 900 000 28 257 1,1 
Volution Group 500 000 22 874 0,9 
Zoo Digital Group 1 000 000 22 310 0,8 
  839 068 31,3 
SVERIGE

Academedia 250 000 11 160 0,4 
Avanza Bank Holding 115 661 25 862 1,0 
Biogaia Biologic B 260 660 21 783 0,8 
Boliden  10 000 3 913 0,1 
Dometic Group 700 000 47 096 1,8 
Embracer Group B 2 133 700 100 903 3,8 
Inwido 29 286 3 242 0,1 
Modern Times Group MTG  B 210 947 18 795 0,7 
Skistar B 147 360 16 357 0,6 
Stillfront Group  700 000 12 264 0,5 
Sweco B 135 928 13 572 0,5 
  274 947 10,3 
TYSKLAND

Evotec 115 000 19 515 0,7 
flatexDEGIRO 350 000 24 621 0,9 
HelloFresh 240 000 54 792 2,0 
Knaus Tabbert 72 494 25 797 1,0 
Manz Automation 103 000 24 110 0,9 
Verbio 28 000 18 869 0,7 
Zalando 100 000 36 819 1,4 
  204 522 7,6 
ÖSTERRIKE

Erste Group Bank 160 000 53 199 2,0 
  53 199 2,0 
Noterade aktier  2 550 110 95,2 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   0,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SCHWEIZ

AC Immune  530 000 9 963 0,4 
  9 963 0,4 
SVERIGE

Polygiene Group  700 000 5 719 0,2 
  5 719 0,2 
Noterade aktier  15 682 0,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 565 792 95,8 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  111 951 4,2 
Total summa fondförmögenhet  2 677 743 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten 

AC Immune Ltd 0,5 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  



126  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Europa Småbolag, for ts.

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 392 484

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 15,3

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 165 053
Brittiska staten 48 534
Franska staten 29 834
Belgiska staten 8 125
Daiichi Sankyo Co Ltd  3 776
Ms&Ad Insurance Group Holdings 3 772
Asahi Group Holdings 3 764
Toshiba Corp 3 764
Shiseido Co Ltd  3 764
Itochu 3 764

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Barclays Capital Securities 86 631
Morgan Stanley & Co. International 72 397
UBS AG London Branch 63 253
Goldman Sachs International 59 421
BNP Paribas Arbitrage SNC 44 164
J.P. Morgan Securities 42 065
SEB 31 167
HSBC Bank 12 867
Merrill Lynch International 8 407
Svenska Handelsbanken 1 967

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 258 576
Aktier 163 763

422 339
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 2 261
En till tre månader 2 699
Tre månader till ett år 5 415
Mer än ett år 248 202
Obestämd löptid 163 763

422 339

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 44 164
Storbritannien 345 041
Sverige 33 134

422 339

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 552
CAD 124
CHF 346
DKK 488
EUR 49 297
GBP 66 513
HKD 3 765
JPY 83 232
NOK 23
NZD 0
SEK 725
USD 217 275

422 339

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 422 339

422 339
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 8 651 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-Morgan Stanley Europe SE
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Europa Småbolag

Identifieringskod för juridiska personer: 549300MCFHEYZOS5CF86

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
30,25% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 30,25%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 30,25%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 883,49

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 222,53

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 682,47 91,47% 95,82%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 531,78 91,47% 95,82%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 190 390,92 91,47% 95,82%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

4 214,32

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

194 605,23

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

883,49 91,47% 95,82%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

19,13 91,47%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 222,53 77,96% 95,82%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

29,59 77,96%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 79,38% 95,82%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

68,32% 38,14% 95,82%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

1,16% 12,56% 95,82%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 890,06

C – TILLVERKNING 0,30

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,07

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,10

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,03

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,05

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 79,43% 95,82%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,80 1,26% 95,82%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2 391,22 22,83% 95,82%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 95,82% 95,82%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

77,34% 71,16% 95,82%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

22,40% 1,37% 95,82%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

34,14% 79,43% 95,82%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 95,82% 95,82%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

56,13% 78,43% 95,82%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

16,97% 68,77% 95,82%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

CentralNic Group Plc IT-tjänster 4,31% GB

Embracer Group AB B Underhållning 3,77% SE

Uniphar Ord Shs Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

3,22% IE

Beazley Ord Shs Försäkring 3,18% GB

Future Ord Shs Media 2,97% GB

AMYT Läkemedel 2,26% GB

Next Fifteen Communications Group Ord Shs Media 2,20% GB

Bakkafrost Mat produkter 2,19% FO

Terna Energy SA Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

2,07% GR

HelloFresh Ord Shs Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

2,05% DE

Atalaya Mining Ord Shs Metaller & gruvdrift 2,01% CY

Alpha Financial Markets Consulting Ord Shs Professionella tjänster 2,00% GB

Julius Baer Group Kapitalmarknader 1,99% CH

ERSTE GROUP BANK ORD Banker 1,99% AT

Allfunds Group Ord Shs When Issued Kapitalmarknader 1,90% GB

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

10 Energy 0,70%

101020 Olja, gas och
förbrukningsmaterial

0,70%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,82%

Nr 2 Annat
4,18%

Nr 1A Hållbara
30,25%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

65,57%

Taxonomiförenliga
3,19%

Andra
miljörelaterade

11,76%

Sociala
15,30%
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15 Material 2,92%

151010 Kemikalier 0,77%

151040 Metaller & gruvdrift 2,15%

20 Industri 15,20%

201020 Byggprodukter 0,98%

201030 Bygg & Teknik 0,51%

201040 Elektrisk utrustning 2,93%

201060 Maskineri 2,94%

201070 Handelsföretag och distributörer 0,56%

202020 Professionella tjänster 7,29%

25 Sällansköpsvaror 8,47%

251010 Bilkomponenter 1,76%

251020 Bilar 0,96%

252010 Hushållsvaror 0,32%

253010 Hotell, restauranger och fritid 0,61%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 0,42%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

2,66%

255040 Specialaffär 1,74%

30 Dagligvaror 6,10%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

2,05%

302020 Mat produkter 4,05%

35 Hälsovård 13,17%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

0,92%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

3,63%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,31%

352010 Bioteknik 2,66%

352020 Läkemedel 3,29%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

2,37%

40 Finans 17,90%

401010 Banker 1,99%

402030 Kapitalmarknader 11,33%

403010 Försäkring 4,58%

45 Informationsteknologi 14,11%

451020 IT-tjänster 6,84%

451030 Programvara 1,37%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,41%

453010 Halvledare 2,49%

50 Kommunikationstjänster 10,90%

502010 Media 5,17%

502020 Underhållning 5,38%

502030 Interaktiva medier och tjänster 0,36%

55 Samhällsservice 4,69%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

4,69%

60 Fastigheter 1,73%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

1,73%

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 11,76% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 3,19% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 15,30% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 19 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 50 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Fonden hade på balansdagen innehav i 1 av dessa bolag. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Europa Smabolag , org.nr 504400-5386 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Europa Smabolag for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Europa Smabolag :s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Detar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll . 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den ~3 mars 2023 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

EUR

Förval tare:  JYRKI NYBERG

Handelsbanken Finland Småbolag 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och 
medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet 
eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa 
marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att 
företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge 
en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal 
såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar. 
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer 
och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden 
uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För 
detaljerad information om de krav och regler som gäller, se 
svanen.se/spararen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: SIX SRI Finland Small Cap Index (100%). Eftersom fonden 
är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar i bolag vars strategi sammanfaller med vad förvaltaren 
bedömer kommer leda till högre tillväxt i vinst än vad som är prissatt av 
marknaden. Förvaltaren letar hållbara drivkrafter i de bolag fonden 
investerar i och fokus läggs också på hög kvalitet hos bolagets ledning 
samt finansiella nyckeltal. Fonden består normalt av ca 30-70 innehav, och 
fonden investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller 
inte. Vi har vid val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som 
möjligt i relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför 
valt jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de bredare, mer vanligt förekommande 
jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att den aktiva 
risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade indexen. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  

  
Fondens aktiva risk har under de senaste åren legat på en nivå mellan 
cirka 2,3 och 3,5%. Förvaltaren har bedömt att detta ger en god balans 
mellan risk och avkastning. Under 2020 ändrades fonden till en finsk 
småbolagsfond. Detta har höjt risknivån något i fonden, och risknivån för 
de senaste åren ligger högre än tidigare år. 

Portföljen

Fonden sjönk med -18,9% under 2022*.  
Året kan beskrivas som dramatiskt, präglat av snabbt stigande inflation 
och höjda styrräntor från centralbanker, ett konsumentförtroende i botten, 
sjunkande inköpschefsindex och Rysslands anfallskrig mot Ukraina som 
ledde till en humanitär katastrof i landet, högre energipriser och ett 
spändare geopolitiskt läge globalt. På börsen såg vi en rotation från 
skyhögt värderade tillväxtaktier till mera modest värderade värdeaktier. 
Många tillväxtaktier såg sin aktiekurs falla med tiotals procent under året. 
Under året såg vi också en normalisering av samhället efter 
coronapandemin i stora delar av världen med Kina som det stora 
undantaget. Kinas strikta coronapolitik bidrog också till ekonomisk 
osäkerhet globalt även om de flesta restriktionerna verkar ha slopats i 
slutet av året. I takt med ett öppnare samhälle och modestare efterfrågan 
har komponentbristen och flaskhalsar i produktionskedjorna avtagit under 
årets lopp även om problemet inte helt har försvunnit. 
Produktionskostnaderna sköt i höjden och företagen gjorde allt för att få 
dem kompenserade med hjälp av högre priser till kunderna.   
I Europa har ett av de stora konkreta utmaningarna varit att lösgöra sig från 
beroendet av naturgas från Ryssland vilket å andra sidan har satt fart på 
investeringar relaterade till grön omställning.  Företagens vinsttillväxt har 
dock under året generellt sätt överträffat förväntningarna. Även om högre 
boendekostnader i form av stigande räntor och energipriser och en allmän 
hög inflation till exempel i matpriserna har tyngt konsumenten, är det 
positivt att arbetslösheten trots allt hållits på en låg nivå.  
I början av året bestod fonden av 50 aktier och största vikten låg i 
industrisektorn, cirka 30%. Den största övervikten mot jämförelseindex var 
i IT-sektorn med 6,7 procentenheter och sektorn med den största 
undervikten var kommunikationstjänster med 6,6 procentenheter undervikt. 
Givet det sjunkande konsumentförtroendet, låg fonden största delen av 
året med en undervikt i sektorerna sällanköpsvaror och konsumentvaror. 
Exponeringen mot kommunikationstjänster har minskats på grund av 
relativt höga värderingar och avtagande tillväxtpotential. Övervikten mot IT- 
och industrisektor ökades i och med att värderingarna och utsikterna 
förbättrades något. 
Bolagen som bidrog mest till fondens avkastning under året var Orion, 
Kempower och Metso Outotec. Orion fick positiva nyheter gällande sitt 
läkemedel för prostatacancer Nubeqa, som verkar kunna ha större 
potential än vad man tidigare räknat med. Kempower som levererar 
snabbladdningsstolpar för elektriska fordon, har sett sin efterfråga 
överträffats. Metso Outotec gynnas också av elektrifieringsskiftet i och med 
att efterfrågan på olika mineraler ökar och bolaget tillverkar anläggningar 
och maskiner som kan ta fram dessa på ett effektivt och relativt hållbart 
sätt. Sämsta bidrag kom från QT Group, Valmet och Kesko. QTs tillväxt 
avtog överraskande mycket. Valmet led av svagare vinstmarginaler och 
Kesko har lidit av sjunkande värdering efter topparna året innan i 
kombination med oro för minskad efterfrågan i närtid. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
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Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av små och medelstora finländska företag eller företag med stark 
anknytning till Finland. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än 
en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i 
flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i 
fonden. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i 
valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika 
andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär exponering mot mindre bolag där likviditeten 
ofta är lägre, och variationen i likviditet generellt bedöms vara förhöjd 
jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan komma att påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 
oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Finland (Finland) lades 
samman med Handelsbanken Finlandsfond (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 

valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Finland Småbolag A1 - SEK 119,73 136,67 105,08 93,27 68,62 70,91 66,26 54,97 49,61 -
 Finland Småbolag A1 - EUR 10,77 13,27 10,46 8,88 6,77 7,21 6,92 6,00 5,24 -
 Finland Småbolag A9 - SEK 128,75 145,71 111,08 - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR 11,00 13,45 10,51 - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR 12,78 15,55 12,11 10,16 - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR -12 20 -3 -1 0 -2 4 -3 -15 -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 67 96 59 53 41 45 45 36 34 -
 Finland Småbolag A1 - SEK 334 489 241 241 175 180 185 125 125 -
 Finland Småbolag A1 - EUR 34 43 34 30 24 26 25 22 20 -
 Finland Småbolag A9 - SEK 5 6 5 - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR 0 0 0 - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR 2 5 0 0 - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 6 156 7 190 5 598 6 018 6 102 6 174 6 462 5 952 6 422 -
 Finland Småbolag A1 - SEK 2 786 3 576 2 294 2 584 2 556 2 537 2 796 2 265 2 513 -
 Finland Småbolag A1 - EUR 3 132 3 237 3 256 3 424 3 546 3 637 3 666 3 687 3 909 -
 Finland Småbolag A9 - SEK 35 41 46 - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR 30 31 2 - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR 172 305 0 10 - - - - - -

Total avkastning i %  
 Finland Småbolag A1 - SEK -12,4 30,1 12,7 35,9 -3,2 7,0 20,5 10,8 12,8 34,0
 Finland Småbolag A1 - EUR -18,9 26,9 17,8 31,1 -6,1 4,3 15,2 14,6 5,4 29,9
 Finland Småbolag A9 - SEK -11,6 31,2 11,1 - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR -18,2 28,0 16,5 - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR -17,9 28,4 19,3 1,6 - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Finland Småbolag A1 - SEK -9,5 28,4 11,7 23,8 -0,9 14,4 18,5 12,1 18,4 35,8
 Finland Småbolag A1 - EUR -16,2 25,3 16,8 19,4 -3,9 11,5 13,3 15,9 10,6 31,6
 Finland Småbolag A9 - SEK -9,5 28,4 8,9 - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR -16,2 25,3 - - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR -16,2 25,3 16,8 - - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Finland Småbolag A1 - SEK 2,7 2,9 3,4 3,0 2,3 2,5 2,4 2,9 2,5 -
 Finland Småbolag A1 - EUR 2,7 2,9 3,4 3,0 2,3 2,5 2,4 2,9 2,5 2,3
 Finland Småbolag A9 - SEK 2,7 - - - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR 2,7 - - - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR 2,7 2,8 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Finland Småbolag A1 - SEK 6,7 21,1 23,7 14,7 1,8 13,6 15,6 11,8 23,0 23,2
 Finland Småbolag A1 - EUR 1,5 22,3 24,3 10,9 -1,1 9,6 14,9 9,9 17,0 23,5
 Finland Småbolag A9 - SEK 7,7 - - - - - - - - -
 Finland Småbolag A9 - EUR 2,3 - - - - - - - - -
 Finland Småbolag A10 - EUR 2,7 23,8 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 7,8 19,8 17,6 10,7 6,5 16,5 15,3 15,2 26,8 22,9
EUR 2,4 21,0 18,1 7,1 3,5 12,4 14,6 13,2 20,6 23,3

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Finland Småbolag A1 - SEK 11,0 15,6 13,8 13,5 9,3 16,7 18,0 6,8 7,6 11,6
 Finland Småbolag A1 - EUR 8,3 13,9 11,7 11,1 6,4 13,5 16,2 6,5 9,3 16,6

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,7 15,0 13,2 13,3 12,3 19,6 18,9 8,2 8,6 11,5
EUR 7,1 13,4 11,1 10,9 9,3 16,3 17,2 7,9 10,4 16,4

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Finland Småbolag A1 - SEK 13,8 16,8 10,3 10,5 10,4 5,1 5,9 - - -
 Finland Småbolag A1 - EUR 10,9 15,1 9,1 10,2 11,4 4,7 5,2 6,6 8,5 10,0

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 14,5 16,9 10,7 10,9 11,9 6,6 6,5 - - -
EUR 11,6 15,2 9,5 10,6 12,8 6,2 5,9 7,3 8,9 10,0

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Finland Small Cap Index  
T o m  2019-04-30: OMXHCAPGI 
T o m  2020-08-31: SIX SRI Finland 40 Net Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Finland Småbolag A1 1,70
 Finland Småbolag A9 0,85
 Finland Småbolag A10 0,45

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Finland Småbolag A1 1,70
 Finland Småbolag A9 0,85
 Finland Småbolag A10 0,45

Årlig avgift, % 
 Finland Småbolag A1 1,70
 Finland Småbolag A9 0,85
 Finland Småbolag A10 0,45

Transaktionskostnader, tEUR 42

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Finland Småbolag A1 14,05
 Finland Småbolag A9 7,05
 Finland Småbolag A10 3,74

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Finland Småbolag A1 1,03
 Finland Småbolag A9 0,52
 Finland Småbolag A10 0,27

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 23,6

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 17,9 

Total risk % - A1 EUR 19,4 

Total risk % - A9 SEK 17,9 

Total risk % - A9 EUR 19,4 

Total risk % - A10 EUR 19,4 

Total risk i index % - A1 SEK 17,1 

Total risk i index % - A1 EUR 18,8 

Total risk i index % - A9 SEK 17,1 

Total risk i index % - A9 EUR 18,8 

Total risk i index % - A10 EUR 18,8 

Jämförelseindex SIX SRI Finland Small
Cap Index

Active Share % 40,7 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -1,0 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -1,0 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -0,1 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -0,1 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 0,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A9 SEK 0,0 

Informationskvot - A9 EUR 0,0 

Informationskvot - A10 EUR 0,1 

Sharpekvot - A1 SEK 0,4 

Sharpekvot - A1 EUR 0,1 

Sharpekvot - A9 SEK 0,4 

Sharpekvot - A9 EUR 0,1 

Sharpekvot - A10 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -19 563 16 332
Ränteintäker 14 0
Utdelningar 3 010 2 271
Valutakursvinster och -förluster netto -44 111
Övriga finansiella intäkter 155 78
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -16 427 18 791

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 1 183 1 480
Räntekostnader 3 1
Övriga finansiella kostnader 31 16
Övriga kostnader 39 -2
Summa kostnader 1 256 1 495
Årets resultat -17 683 17 296

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 6 259 15 876

Realisationförluster -9 425 -2 523

Orealiserade vinster/förluster -16 396 2 979

Summa -19 563 16 332

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 61 972 93,0 93 552 97,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 61 972 93,0 93 552 97,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 4 807 7,2 2 334 2,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 791 1,2 419 0,4
Övriga tillgångar 168 0,3 - -
Summa tillgångar 67 737 101,6 96 304 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 97 0,1 133 0,1
Övriga skulder 974 1,5 - -
Summa skulder 1 071 1,6 133 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 66 667 100,0 96 171 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 6 960 10,4 6 280 6,5
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 8 176 12,3 7 191 7,5

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 96 171 58 572
Andelsutgivning 1) 11 139 71 450
Andelsinlösen 1) -22 961 -51 147
Resultat enligt resultaträkning -17 683 17 296
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 66 667 96 171

1) Varav 3 tEUR avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   87,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FINLAND

Cargotec 65 000 2 686 4,0 
Dovre Group 1 500 000 875 1,3 
Eezy 80 000 250 0,4 
Elisa 42 000 2 077 3,1 
EQ 35 000 891 1,3 
Exel Composites 200 000 1 084 1,6 
F-Secure 300 000 849 1,3 
Glaston 360 000 325 0,5 
Gofore 45 188 1 003 1,5 
Harvia 80 000 1 414 2,1 
Honkarakenne 46 051 200 0,3 
Huhtamaki 90 000 2 880 4,3 
Incap 85 705 1 466 2,2 
Kamux 50 000 217 0,3 
Kesko B 187 000 3 856 5,8 
Kojamo 140 000 1 932 2,9 
Konecranes 84 000 2 416 3,6 
Koskisen 72 000 452 0,7 
Kreate Group 50 000 405 0,6 
Metso Outotec 678 000 6 517 9,8 
Nixu 55 000 403 0,6 
Optomed 70 000 262 0,4 
Orion Corporation B 88 000 4 509 6,8 
Orthex 160 000 748 1,1 
Outokumpu 425 000 2 011 3,0 
Qt Group 40 000 1 780 2,7 
Raisio 62 910 157 0,2 
Relais Group 70 000 714 1,1 
Revenio 35 000 1 351 2,0 
Sanoma 70 000 687 1,0 
Siili Solutions 30 000 483 0,7 
Sitowise Group A2 140 000 720 1,1 
TietoEvry 100 000 2 652 4,0 
Tokmanni Group 130 000 1 468 2,2 
Uponor 30 000 498 0,7 
Vaisala A  70 000 2 762 4,1 
Valmet 200 000 5 032 7,5 
WithSecure 250 000 343 0,5 
  58 371 87,6 
Noterade aktier  58 371 87,6 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   5,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FINLAND

Detection Technology 20 000 338 0,5 
Digital Workforce Services 120 000 473 0,7 
Duell 136 172 291 0,4 
Kempower 60 000 1 273 1,9 
Lemonsoft 30 000 239 0,4 
Nanoform Finland 133 500 427 0,6 
Solwers 100 000 422 0,6 
Spinnova 25 000 136 0,2 
  3 600 5,4 
Noterade aktier  3 600 5,4 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  61 972 93,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  4 695 7,0 
Total summa fondförmögenhet  66 667 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tEUR 6 960

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 11,2

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tEUR: 

Amerikanska staten 2 614
Brittiska staten 999
Franska staten 897
BP 184
Sage Group 183
Taylor Wimpey Plc  183
Glencore 183
Kingfisher 183
Prudential 183
GSK 183

De största motparterna för värdepapperslån, tEUR: 

Svenska Handelsbanken 3 650
Morgan Stanley & Co. International 1 967
Goldman Sachs International 1 891
Merrill Lynch International 227
BNP Paribas Arbitrage SNC 207
J.P. Morgan Securities 110
Barclays Capital Securities 45
HSBC Bank 39
UBS AG London Branch 26
Citigroup Global Markets 14

Typ av och kval itet på säkerheten, tEUR: 

Aktier 3 489
Obligationer och andra räntebärande instrument 4 687

8 176
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tEUR: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 12
En till tre månader 18
Tre månader till ett år 97
Mer än ett år 4 559
Obestämd löptid 3 489

8 176

Motparternas hemvist,  tEUR 

Frankrike 207
Storbritannien 4 318
Sverige 3 650

8 176

Säkerheternas valuta,  tEUR 

AUD 8
CAD 1
CHF 0
DKK 184
EUR 1 549
GBP 3 471
HKD 29
JPY 273
NZD 0
SEK 2
USD 2 657

8 176

Avveckling och clearing, tEUR 

Tredje part 8 176

8 176
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 155 tEUR, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Finland Småbolag

Identifieringskod för juridiska personer: 549300DLRSUL4ZWS2Y69

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
54,55% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 54,55%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
 
 
Övriga miljömål;

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 54,55%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 2 258,60

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

3 230,14

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
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estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 211,56 83,15% 92,96%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 959,37 83,15% 92,96%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 123 037,13 83,15% 92,96%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

2 170,91

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

125 208,07

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

2 258,60 83,15% 92,96%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

39,16 83,15%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

3 230,14 72,98% 92,96%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

34,96 72,98%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 72,98% 92,96%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

64,55% 58,57% 92,96%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

27,80% 18,51% 92,96%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,24

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,11

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,10

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,92

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 72,98% 92,96%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,25 9,78% 92,96%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

3,44 55,81% 92,96%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,96% 92,96%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

39,19% 72,65% 92,96%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 92,96%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,36% 72,98% 92,96%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,96% 92,96%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

54,41% 72,98% 92,96%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,92% 66,22% 92,96%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Metso Outotec Maskineri 9,78% FI

VALMET CORP Maskineri 7,55% FI

Orion Corporation B Läkemedel 6,76% FI

Kesko Oyj B Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

5,78% FI

Huhtamäki Oyj Behållare & förpackningar 4,32% FI

Vaisala Corporation A Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

4,14% FI

Cargotec Oyj Maskineri 4,03% FI

TietoEVRY IT-tjänster 3,98% FI

Konecranes Plc Maskineri 3,62% FI

Elisa Oyj Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,12% FI

Outokumpu Oyj Metaller & gruvdrift 3,02% FI

Kojamo Plc Fastighetsförvaltning &
utveckling

2,90% FI

Qt Group Ord Shs Programvara 2,67% FI

Tokmanni Group Corporation Ord Shs Varuhus 2,20% FI

Incap Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,20% FI

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 8,01%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

92,96%

Nr 2 Annat
7,04%

Nr 1A Hållbara
54,55%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

38,40%

Andra
miljörelaterade

39,71%

Sociala
14,84%
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151030 Behållare & förpackningar 4,32%

151040 Metaller & gruvdrift 3,02%

151050 Papper & Skogsprodukter 0,68%

20 Industri 34,19%

201020 Byggprodukter 0,75%

201030 Bygg & Teknik 1,69%

201040 Elektrisk utrustning 1,91%

201060 Maskineri 27,09%

201070 Handelsföretag och distributörer 1,07%

202020 Professionella tjänster 1,69%

25 Sällansköpsvaror 6,71%

252010 Hushållsvaror 1,42%

252020 Fritidsprodukter 2,12%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 0,20%

255010 Distributörer 0,44%

255030 Varuhus 2,20%

255040 Specialaffär 0,32%

30 Dagligvaror 6,02%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

5,78%

302020 Mat produkter 0,23%

35 Hälsovård 9,82%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,42%

352020 Läkemedel 6,76%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

0,64%

40 Finans 1,34%

402030 Kapitalmarknader 1,34%

45 Informationsteknologi 19,19%

451020 IT-tjänster 7,52%

451030 Programvara 4,82%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

6,85%

50 Kommunikationstjänster 4,15%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,12%

502010 Media 1,03%

60 Fastigheter 2,90%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

2,90%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 39,71% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

151



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vid utgången av referensperioden hade fonden 14,84% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 11 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 36 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 1 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Finland Smabolag, org.nr 515602-6949 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag , organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Finland Smabolag for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Finland Smabolag:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag , och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen , vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

c±J 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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basvaluta 
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Förval tare:  VIKING KJELLSTRÖM

Handelsbanken Global Selektiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av 
företag globalt och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. 
Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande 
drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i 
kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall 
bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS 
ESG Screened Global Markets Index NTR (100%). Eftersom fonden är 
aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fondens förvaltning bygger på ett begränsat antal investeringar i 
kvalitetsbolag. Kvalitet definieras utifrån god avkastning på kapital, 
kassaflödesgenerering, stabilitet i vinster och sund balansräkning samt god 
utdelningsförmåga. Med ett begränsat antal investeringar menas 16-35 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Med 
ett begränsat antal investeringar läggs stor vikt vid löpande analys av 
bolag, ledning och industri. Därtill strävar fonden efter att uppnå en god 
diversifiering mellan investeringarna vad gäller vinstdrivare.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida. 
  
Fondens aktiva risk låg under det senaste året på strax under 5%. Den 
senaste periodens aktiva risk ligger också på den nivån och avvikelserna 
mellan åren bedöms vara normala variationer mellan åren. Nivån på den 
aktiva risken är en konsekvens av fondens förvaltning som bygger på ett 
begränsat antal investeringar i kvalitetsbolag. Specifikt har innehavet i 
Microsoft ökat fonden korrelation med index. 

Portföljen

Fonden sjönk med -15,7% under 2022*.  
Det var ett händelserikt år där inte minst Rysslands invasion av Ukraina 
och följande energikris fick stora effekter på ekonomier och kapitalflöden. 
Ett annat fokus för kapitalmarknader var den höga inflationstakten och 
centralbanker som stramade åt i rekordtakt. Denna bakgrund fick en stor 
påverkan på riskaptiten bland investerare, vilket drabbade börserna i 
Europa och i synnerhet småbolag hårt. Paradoxalt nog fortsatte de flesta 
företagen att redovisa bra resultat under 2022, delvis drivet av prisökningar 
som drog försäljningssiffrorna högre. Resultatet blev att 
värderingsmultiplarna kontraherade kraftigt, speciellt för tillväxtaktier och 
andra räntekänsliga aktier. Denna rörelse påverkade fondens utveckling 
negativt, då ett antal av fondens bolag värderades ner av marknaden, med 
kursnedgångar som följd.  
Framöver tror vi att den första delen av året fortsatt kommer att präglas av 
en pessimistisk konsument och en fortsatt åtstramning från centralbanker 
kommer att sätta sin prägel på tillväxtutsikterna och vinstförväntningarna. 
På den positiva sidan går det att argumentera att en viss del av detta nu är 
inprisat och att man nu, efter marknadens fall, kan hitta en hel del attraktiva 
värderingar på fundamentalt starka bolag.  
Fondens förvaltas tematiskt, vilket innebär att vi placerar i bolag 
exponerade mot teman där vi bedömer att vi kan förvänta oss en 
långsiktigt högre tillväxt och avkastning än marknaden i övrigt. Vi har under 
året kontinuerligt letat välskötta bolag med bra tematisk exponering, och 
hittat ett antal nya investeringar. Bland annat har vi under året välkomnat 
hälsovårdsbolaget Genmab, biobränslebolaget Verbio, e-handelsbolaget 
Zalando och digitaliseringsexperten SeSa till portföljen. Vi har under året 
också skilts från en del innehav bl.a. Montana Aerospace, Varta, 
Homeserve och Valeo.  
Bland de bolag som bidrog mest till fondens avkastning hittar vi denna 
gång namn som Beazley, Homeserve, Terna Energy och SES Imagotag. 
Bland de bolag som bidrog mest negativt återfinns namn som Future, 
Embracer, Hellofresh och Marlowe.  
Fonden presterade något bättre än sitt globala index under 2022. Detta 
berodde på ett antal innehav som noterade uppgångar i absoluta tal under 
ett år då marknaden föll. Av dessa var de största bidragsgivarna Novo 
Nordisk, UnitedHealth Group, Deutsche Börse, HDFC Bank, ADP och AIA. 
Deutsche Börse var en ny position inför 2022 och HDFC Bank ökades till 
en topp 5 position. Bland de nya innehaven noteras EssilorLuxottica, First 
Republic Bank, Centene, Volvo och Danaher där samtliga bolag erbjuder 
en kombination av kvalitetsparametrar som långsiktig tillväxt, god 
lönsamhet och en attraktiv värdering samt bidrar till en mer attraktiv 
riskprofil för portföljen. De sämsta bidragsgivarna var Intuit, Adidas och 
Ecolab, där de två sistnämnda påverkats negativt av pandemin medan 
Intuit sålts av tillsammans med övrig teknologiaktier i marknaden. Fonden 
har avyttrat Fresenius Medical Care, Teradyne och Adidas då dessa 
verksamheter har uppvisat en större operationell volatilitet än förväntat i 
kombination med oklara utsikter för återhämtning. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fonden har möjlighet att placera globalt och placeringarna sker i 
ett begränsat antal företag vilket innebär att fonden har en högre risk än en 
fond som investerar i flera företag eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta 
är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av 
olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden får placera i derivat och gör 
det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, 
upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
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fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (14 
december 2018) då Handelsbanken Funds Global Selective Criteria 
(Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Global Selektiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  

Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Global Selektiv A1 - SEK 311,51 342,10 260,97 250,81 190,16 - - - - -
 Global Selektiv A1 - EUR 28,01 33,23 25,97 23,87 18,76 - - - - -
 Global Selektiv A1 - NOK 294,51 333,21 272,07 235,48 185,73 - - - - -
 Global Selektiv A9 - SEK 121,66 133,58 100,99 - 200,35 - - - - -
 Global Selektiv A9 - EUR 30,56 35,96 27,86 25,38 19,77 - - - - -
 Global Selektiv A10 - SEK 330,06 358,74 270,29 256,59 192,09 - - - - -
 Global Selektiv A10 - EUR 29,67 34,84 26,90 24,42 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK 313,77 348,69 281,79 240,86 187,61 - - - - -
 Global Selektiv B1 - SEK 209,49 238,60 188,59 189,05 148,51 - - - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 18,85 23,17 18,76 17,99 14,65 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR 6 -24 -20 26 -2 - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 309 360 301 298 213 - - - - -
 Global Selektiv A1 - SEK 2 037 1 958 1 484 1 832 1 222 - - - - -
 Global Selektiv A1 - EUR 8 10 6 7 7 - - - - -
 Global Selektiv A1 - NOK 33 39 30 32 84 - - - - -
 Global Selektiv A9 - SEK 54 128 158 - 0 - - - - -
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 Global Selektiv A9 - EUR 12 14 12 10 8 - - - - -
 Global Selektiv A10 - SEK 0 1 6 14 18 - - - - -
 Global Selektiv A10 - EUR 2 2 1 1 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK 0 0 28 37 0 - - - - -
 Global Selektiv B1 - SEK 1 066 1 296 1 123 974 636 - - - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 0 0 1 1 1 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 12 949 13 021 14 194 13 768 12 306 - - - - -
 Global Selektiv A1 - SEK 6 539 5 724 5 688 7 305 6 425 - - - - -
 Global Selektiv A1 - EUR 276 300 243 308 387 - - - - -
 Global Selektiv A1 - NOK 111 117 110 134 453 - - - - -
 Global Selektiv A9 - SEK 443 957 1 560 - 0 - - - - -
 Global Selektiv A9 - EUR 404 402 416 390 390 - - - - -
 Global Selektiv A10 - SEK 0 3 22 55 94 - - - - -
 Global Selektiv A10 - EUR 67 66 48 30 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK 0 0 99 152 0 - - - - -
 Global Selektiv B1 - SEK 5 090 5 432 5 954 5 153 4 282 - - - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 20 20 53 50 76 - - - - -

Total avkastning i %  1)

 Global Selektiv A1 - SEK -8,9 31,1 4,0 31,9 4,3 9,6 8,2 7,3 - -
 Global Selektiv A1 - EUR -15,7 27,9 8,8 27,2 1,3 6,8 3,4 11,0 - -
 Global Selektiv A1 - NOK -11,6 22,5 15,5 26,8 2,1 15,6 -2,4 17,6 - -
 Global Selektiv A9 - SEK -8,9 32,3 5,0 33,1 4,5 9,7 8,2 7,3 - -
 Global Selektiv A9 - EUR -15,0 29,1 9,8 28,4 1,3 6,9 3,4 11,0 - -
 Global Selektiv A10 - SEK -8,0 32,7 5,3 33,6 5,6 11,0 9,5 8,6 - -
 Global Selektiv A10 - EUR -14,8 29,5 10,2 7,5 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK -10,0 23,7 17,0 28,4 3,4 17,0 -1,2 19,1 - -
 Global Selektiv B1 - SEK -9,0 31,1 4,2 31,9 4,1 9,7 8,2 7,3 - -
 Global Selektiv B1 - EUR -15,7 27,9 9,0 27,2 1,1 6,9 3,4 11,0 - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Global Selektiv A1 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,8 11,7 16,2 5,1 - -
 Global Selektiv A1 - EUR -15,5 27,3 9,6 30,8 -4,7 8,9 11,1 8,8 - -
 Global Selektiv A1 - NOK -11,4 21,9 16,4 30,4 -4,0 17,8 4,9 15,3 - -
 Global Selektiv A9 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,8 11,7 16,2 5,1 - -
 Global Selektiv A9 - EUR -15,5 27,3 9,6 30,8 -4,7 8,9 11,1 8,8 - -
 Global Selektiv A10 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,8 11,7 16,2 5,1 - -
 Global Selektiv A10 - EUR -15,5 27,3 9,6 10,1 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK -11,4 21,9 16,4 30,4 -4,0 17,8 4,9 15,3 - -
 Global Selektiv B1 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,8 11,7 16,2 5,1 - -
 Global Selektiv B1 - EUR -15,5 27,3 9,6 30,8 -4,7 8,9 11,1 8,8 - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Global Selektiv A1 - SEK 4,8 3,7 4,1 4,4 3,2 - - - - -
 Global Selektiv A1 - EUR 4,8 3,7 4,1 4,4 3,2 3,9 5,1 - - -
 Global Selektiv A1 - NOK 4,8 3,7 4,1 4,4 3,2 - - - - -
 Global Selektiv A9 - SEK 5,0 3,7 4,1 - 3,2 - - - - -
 Global Selektiv A9 - EUR 4,8 3,7 4,1 4,3 3,2 - - - - -
 Global Selektiv A10 - SEK 4,8 3,7 4,1 4,4 3,2 - - - - -
 Global Selektiv A10 - EUR 4,8 3,7 - - - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK 4,8 3,7 4,1 4,4 3,2 - - - - -
 Global Selektiv B1 - SEK 4,8 3,7 4,1 4,3 3,2 - - - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 4,8 3,7 4,1 4,4 3,2 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Global Selektiv A1 - SEK 9,3 16,8 17,1 17,3 6,9 8,9 7,7 - - -
 Global Selektiv A1 - EUR 3,9 18,0 17,7 13,5 4,0 5,1 7,1 - - -
 Global Selektiv A1 - NOK 4,0 19,0 21,0 13,8 8,6 6,2 7,1 - - -
 Global Selektiv A9 - SEK 9,8 17,8 18,2 - 7,0 8,9 7,8 - - -
 Global Selektiv A9 - EUR 4,7 19,0 18,7 14,1 4,1 5,1 7,2 - - -
 Global Selektiv A10 - SEK 10,5 18,2 18,6 18,8 8,2 10,2 9,1 - - -
 Global Selektiv A10 - EUR 5,0 19,5 - - - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK 5,5 20,3 22,6 15,2 10,0 7,5 8,5 - - -
 Global Selektiv B1 - SEK 9,2 16,9 17,2 17,2 6,8 8,9 7,8 - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 3,8 18,1 17,7 13,4 3,9 5,1 7,2 - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,1 16,9 19,2 15,4 4,7 14,0 10,6 - - -
EUR 3,7 18,1 19,7 11,6 1,9 10,0 9,9 - - -
NOK 3,9 19,1 23,2 11,9 6,4 11,2 10,0 - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Global Selektiv A1 - SEK 11,3 15,5 11,1 11,8 - - - - - -
 Global Selektiv A1 - EUR 8,6 13,9 9,1 9,6 - - - - - -
 Global Selektiv A1 - NOK 10,1 16,2 11,0 11,4 - - - - - -
 Global Selektiv A9 - SEK 12,0 16,2 11,6 - - - - - - -
 Global Selektiv A9 - EUR 9,4 14,5 9,6 9,8 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - SEK 12,6 17,0 12,5 13,2 - - - - - -
 Global Selektiv A10 - NOK 11,6 17,6 12,4 12,8 - - - - - -
 Global Selektiv B1 - SEK 11,3 15,5 11,2 11,8 - - - - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 8,6 13,9 9,1 9,6 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,7 15,3 12,6 12,7 - - - - - -
EUR 8,0 13,6 10,6 10,4 - - - - - -
NOK 9,5 15,9 12,5 12,3 - - - - - -

Utdelning per andel, EUR 
 Global Selektiv B1 - SEK 7,52 6,94 7,56 6,17 - - - - - -
 Global Selektiv B1 - EUR 0,70 0,68 0,72 0,59 - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 - - - - -

Omräkningskurs EUR/NOK 10,51 10,03 10,48 9,86 9,90 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR 
T o m  2019-04-30: MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Global Selektiv A1 1,60
 Global Selektiv A9 0,80
 Global Selektiv A10 0,60
 Global Selektiv B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Global Selektiv A1 1,60
 Global Selektiv A9 0,80
 Global Selektiv A10 0,60
 Global Selektiv B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Global Selektiv A1 1,60
 Global Selektiv A9 0,80
 Global Selektiv A10 0,60
 Global Selektiv B1 1,60

Transaktionskostnader, tEUR 374

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,05

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Global Selektiv A1 14,09
 Global Selektiv A9 7,07
 Global Selektiv A10 5,31
 Global Selektiv B1 14,09

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Global Selektiv A1 1,00
 Global Selektiv A9 0,50
 Global Selektiv A10 0,38
 Global Selektiv B1 1,00

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 13,7 

Total risk % - A1 EUR 16,2 

Total risk % - A1 NOK 12,6 

Total risk % - A9 SEK 13,8 

Total risk % - A9 EUR 16,2 

Total risk % - A10 SEK 13,7 

Total risk % - A10 EUR 16,2 

Total risk % - A10 NOK 12,5 

Total risk % - B1 SEK 13,7 

Total risk % - B1 EUR 16,2 

Total risk i index % - A1 SEK 12,7 

Total risk i index % - A1 EUR 15,1 

Total risk i index % - A1 NOK 10,8 

Total risk i index % - A9 SEK 12,7 

Total risk i index % - A9 EUR 15,1 

Total risk i index % - A10 SEK 12,7 

Total risk i index % - A10 EUR 15,1 

Total risk i index % - A10 NOK 10,8 

Total risk i index % - B1 SEK 12,7 

Total risk i index % - B1 EUR 15,1 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index NTR

Active Share % 89,6 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 0,1 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,6 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 1,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 1,4 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 1,3 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 1,6 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - B1 EUR 0,1 

Informationskvot - A1 SEK 0,0 

Informationskvot - A1 EUR 0,0 

Informationskvot - A1 NOK 0,0 

Informationskvot - A9 SEK 0,1 

Informationskvot - A9 EUR 0,2 

Informationskvot - A10 SEK 0,3 

Informationskvot - A10 EUR 0,3 

Informationskvot - A10 NOK 0,3 

Informationskvot - B1 SEK 0,0 

Informationskvot - B1 EUR 0,0 

Sharpekvot - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot - A1 NOK 0,3 

Sharpekvot - A9 SEK 0,7 

Sharpekvot - A9 EUR 0,3 

Sharpekvot - A10 SEK 0,8 

Sharpekvot - A10 EUR 0,3 

Sharpekvot - A10 NOK 0,4 

Sharpekvot - B1 SEK 0,7 

Sharpekvot - B1 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - B1 EUR 0,3 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -55 746 84 885
Ränteintäker 62 1
Utdelningar 3 953 3 142
Valutakursvinster och -förluster netto 731 74
Övriga finansiella intäkter 6 9
Övriga intäkter 1 55
Summa intäkter och värdeförändring -50 992 88 167

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 4 916 5 768
Räntekostnader 36 47
Övriga finansiella kostnader 1 2
Övriga kostnader 435 376
Summa kostnader 5 388 6 192
Årets resultat -56 380 81 975

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 35 559 55 962

Realisationförluster -28 509 -8 185

Orealiserade vinster/förluster -62 795 37 109

Summa -55 746 84 885

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 303 694 98,1 350 987 97,6
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 303 694 98,1 350 987 97,6
Bankmedel och övriga likvida 
medel 11 633 3,8 10 728 3,0
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 127 0,0 133 0,0
Övriga tillgångar 1 501 0,5 - -
Summa tillgångar 316 955 102,4 361 848 100,6

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 412 0,1 490 0,1
Övriga skulder 7 088 2,3 1 687 0,5
Summa skulder 7 500 2,4 2 177 0,6
Fondförmögenhet Not 1) 309 455 100,0 359 671 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 341 0,1 1 174 0,3
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 471 0,2 1 339 0,4

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 359 671 301 462
Andelsutgivning 1) 67 966 57 784
Andelsinlösen 1) -57 904 -77 417
Resultat enligt resultaträkning -56 380 81 975
Utdelning till andelsägarna -3 898 -4 134
Fondförmögenhet vid periodens slut 309 455 359 671

1) Varav 3 386 tEUR avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Handelsbanken Global  Selekt iv,  for ts.

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Novo Nordisk 85 000 10 722 3,5 
  10 722 3,5 
FRANKRIKE

EssilorLuxottica  69 000 11 675 3,8 
  11 675 3,8 
HONGKONG

AIA Group 920 000 9 587 3,1 
  9 587 3,1 
INDIEN

HDFC Bank 750 000 13 830 4,5 
  13 830 4,5 
IRLAND

Accenture 32 000 8 001 2,6 
  8 001 2,6 
JAPAN

Keyence 24 000 8 764 2,8 
  8 764 2,8 
KINA

Tencent 280 000 11 227 3,6 
  11 227 3,6 
SCHWEIZ

TE Connectivity 45 000 4 840 1,6 
  4 840 1,6 
STORBRITANNIEN

Reckitt Benckister Group 125 000 8 107 2,6 
  8 107 2,6 
SVERIGE

Volvo B 440 000 7 458 2,4 
  7 458 2,4 
TAIWAN

Taiwan Semiconductor ADR 120 000 8 376 2,7 
  8 376 2,7 
TYSKLAND

Deutsche Boerse N 90 000 14 526 4,7 
SAP 125 000 12 049 3,9 
  26 575 8,6 
USA

Automatic Data Processing 58 000 12 981 4,2 
Centene 110 000 8 453 2,7 
Church & Dwight 120 000 9 064 2,9 
Cooper Companies 28 000 8 675 2,8 
Danaher 41 000 10 197 3,3 
Ebay 140 000 5 440 1,8 
Ecolab 20 000 2 728 0,9 
Estee Lauder CL A 40 000 9 299 3,0 
First Republic Bank 55 000 6 282 2,0 
Intercontinental Exchange 132 000 12 689 4,1 
Intuit 28 000 10 211 3,3 
Mastercard A 40 000 13 033 4,2 
McGraw Hill 30 000 9 415 3,0 
Microsoft 93 000 20 898 6,8 
Nike B 86 000 9 429 3,0 
TJX Companies 132 000 9 845 3,2 
UnitedHealth Group 32 000 15 897 5,1 
  174 534 56,4 
Noterade aktier  303 694 98,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  303 694 98,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  5 761 1,9 
Total summa fondförmögenhet  309 455 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tEUR 341

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 0,1

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tEUR: 

Franska staten 35
Glencore 24
Taylor Wimpey Plc  24
Kingfisher 24
BP 24
Sage Group 24
Prudential 24
RELX Plc 24
GSK 24
Unilever 24

De största motparterna för värdepapperslån, tEUR: 

Svenska Handelsbanken 471

Typ av och kval itet på säkerheten, tEUR: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 35
Aktier 436

471
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tEUR: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader -
Tre månader till ett år 0
Mer än ett år 35
Obestämd löptid 436

471

Motparternas hemvist,  tEUR 

Sverige 471

471

Säkerheternas valuta,  tEUR 

DKK 24
EUR 95
GBP 318
JPY 31
USD 3

471

Avveckling och clearing, tEUR 

Tredje part 471

471
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 6 tEUR, varav 80% har tillfallit 
fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Global Selektiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300XP9CL7DGDFUH22

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
43,01% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 43,01%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
 
 
Övriga miljömål;

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Hållbar användning av vatten (SDG 6), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13) & Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), God hälsa och välbefinnande (SDG 3),
Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 43,01%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 212,89

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

526,40

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,90%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
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de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 241,56 98,14% 98,14%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 579,13 98,14% 98,14%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 63 833,82 98,14% 98,14%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

820,68

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

64 654,53

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

212,89 98,14% 98,14%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

2,70 98,14%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

526,40 98,14% 98,14%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

14,96 98,14%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,90% 98,14% 98,14%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

63,75% 65,66% 98,14%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 22,64% 98,14%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,09

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,17

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,08

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden

å

0,00% 98,14% 98,14%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,04 3,50% 98,14%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,19 42,15% 98,14%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 98,14% 98,14%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

66,52% 98,14% 98,14%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 98,14%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,54% 98,14% 98,14%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 98,14% 98,14%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

47,13% 98,14% 98,14%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,64% 85,17% 98,14%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Microsoft Programvara 6,75% US

UnitedHealth Group Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

5,14% US

DEUTSCHE BOERSE N ORD Kapitalmarknader 4,69% DE

HDFC Bank Ord Shs Banker 4,47% IN

Mastercard A Ord Sh IT-tjänster 4,21% US

Automatic Data Processing IT-tjänster 4,19% US

IntercontinentalExchange Group Kapitalmarknader 4,10% US

SAP Programvara 3,89% DE

EssilorLuxottica Ord Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

3,77% FR

Tencent Holdings Ord Shs Interaktiva medier och tjänster 3,63% CN

Novo Nordisk B Läkemedel 3,46% DK

Intuit Programvara 3,30% US

Danaher Life Sciences verktyg och
tjänster

3,29% US

TJX Specialaffär 3,18% US

AIA Group Ltd Försäkring 3,10% HK

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 0,88%

151010 Kemikalier 0,88%

20 Industri 2,41%

201060 Maskineri 2,41%

25 Sällansköpsvaror 7,99%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 3,05%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

1,76%

255040 Specialaffär 3,18%

30 Dagligvaror 8,55%

303010 Hushållsprodukter 5,55%

303020 Personliga produkter 3,00%

35 Hälsovård 21,20%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

6,58%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

7,87%

352020 Läkemedel 3,46%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

3,29%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

98,14%

Nr 2 Annat
1,86%

Nr 1A Hållbara
43,01%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,13%

Andra
miljörelaterade

13,35%

Sociala
29,65%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

40 Finans 21,43%

401010 Banker 6,50%

402030 Kapitalmarknader 11,84%

403010 Försäkring 3,10%

45 Informationsteknologi 32,04%

451020 IT-tjänster 10,99%

451030 Programvara 13,95%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

4,40%

453010 Halvledare 2,71%

50 Kommunikationstjänster 3,63%

502030 Interaktiva medier och tjänster 3,63%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 13,35% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 29,65% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 20 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Global Selektiv, org.nr 515602-9851 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Global Selektiv for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Global Selektiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och alt lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den /·3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
I 
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171 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CECILIA AUVRAY Fondens statistikuppgifter fram till den 22 maj 2015 baseras på fondens andelsserie 
i svenska kronor växlat till euro och norska kronor. 

Handelsbanken Global Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag på världens 
större aktiemarknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att 
investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra 
en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger 
bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam 
tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden är 
Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som 
Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och 
regler som gäller, se svanen.se/spararen. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Global Markets 
Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 80-100 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
som uppvisar bra tillväxt genom att dra nytta av tematiska strukturella 
drivkrafter. Det leder till att fondens aktier är koncentrerade till ett relativt 
fåtal teman eller områden och portföljen avviker på så sätt mot 
jämförelseindex. Fonden har normalt 80-100 innehav vilket är väsentligt 
färre än jämförelseindex. Fonden äger också aktier som inte ingår i index. 
Fondens aktiva risk har under de senaste sju åren legat på en nivå mellan 
en bit över 3% och något under 5% vilket förvaltaren bedömt medfört en 
god balans mellan risk och avkastning. Över åren har 
investeringsprocessen och investeringsfilosofin varit oförändrad och 2022 
års siffra är i linje med normalspannet. 

Portföljen

Fonden sjönk med -9,5% under 2022*.  
Bland fondens glädjeämnen detta dystra börsår återfanns många innehav 
inom temat Demografi och då särskilt sparande i utvecklingsländer med 
aktier som Banco Do Brasil, HDFC Bank, AIA och Bank Rakyat. Även 
åldrande/hälsa bidrog positivt via AstraZeneca, Regeneron, UNH och 
Services Corp. Vidare var temat Miljö positivt för fonden tack vare Vestas 
Wind, Solaregde, Prysmian, Quanta Services och Graphic Packaging. 
Inom Livsstilar hade aktier med diabetesfokus ett synnerligen gott år (Novo 
Nordisk och Eli Lilly) speciellt som dessa förutom produktutveckling inom 
diabetes också visat framgång inom bekämpning av fetma (obesitas). 
Sprout Farmers Market (hälsosammare mat) gav också starkt positivt 
bidrag. På negativa sidan 2022 fanns främst halvledarbolag (inom Tema 
Produktivitet) där SK Hynix, Teradyne, Nvidia, TSMC alla hade ett dåligt år 
på grund av inbromsad efterfrågan samtidigt som industrin investerat i nya 
produktionsresurser. Även de amerikanska IT jättarna Alphabet och 
Microsoft såg fallande aktiekurser under året. Vi fortsätter att fokusera på 
investeringar i långsiktiga strukturella vinnare bland bolag som kan bidra 
med lösningar på världens stora utmaningar inom Klimat, Hälsa, 
Produktivitet & Digitaliseringsbehov. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Placeringarna i fonden sker normalt globalt och sprids över ett 
flertal marknader och sektorer för att erhålla en god diversifiering vilket 
bidrar till att minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i 
utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden får placera i derivat och gör 
det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, 
upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 

enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Global Tema A1 - SEK 778,45 860,15 693,04 582,45 425,87 459,12 384,18 357,67 325,79 264,14
 Global Tema A1 - EUR 70,00 83,54 68,97 55,43 42,02 46,70 40,09 39,05 - -
 Global Tema A1 - NOK 735,99 837,78 722,54 546,76 415,94 458,66 364,01 375,52 - -
 Global Tema A9 - SEK 130,73 143,44 114,76 - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR 70,93 84,05 - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK 809,04 886,83 708,84 590,98 428,67 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 72,76 86,13 70,54 56,24 42,30 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 765,08 863,80 739,00 554,76 418,68 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 600,22 687,74 574,24 503,23 377,55 423,28 368,02 357,67 - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -580 -370 -262 -604 -769 -712 -1 019 617 1 967 -32

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 34 294 38 529 31 353 26 739 20 032 22 335 19 331 19 060 4 926 2 357
 Global Tema A1 - SEK 33 671 37 709 30 511 26 314 19 590 22 143 19 059 18 386 4 926 2 357
 Global Tema A1 - EUR 8 10 9 6 5 6 5 5 - -
 Global Tema A1 - NOK 51 65 66 20 77 77 168 175 - -
 Global Tema A9 - SEK 135 202 268 - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR 0 0 - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK 26 33 53 84 89 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 1 2 1 0 0 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 0 0 28 37 0 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 302 395 334 158 144 54 43 459 - -
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Antal andelar totalt, tusental 45 024 46 078 47 284 45 959 47 101 48 659 50 322 53 291 15 120 8 922
 Global Tema A1 - SEK 43 253 43 840 44 024 45 178 46 001 48 231 49 610 51 406 15 120 8 922
 Global Tema A1 - EUR 118 120 130 113 117 134 133 135 - -
 Global Tema A1 - NOK 69 78 91 37 185 167 463 466 - -
 Global Tema A9 - SEK 1 030 1 406 2 334 - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR 4 5 - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK 32 37 74 143 207 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 14 18 11 9 10 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 0 0 38 67 0 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 503 574 582 313 382 127 116 1 284 - -

varav utelöpande andelsbevis, tusental 68 68 69 69 69 69 69 69 70 70

Total avkastning i %  
 Global Tema A1 - SEK -9,5 24,1 19,0 36,8 -7,2 19,5 7,4 9,8 23,3 18,2
 Global Tema A1 - EUR -16,2 21,1 24,4 31,9 -10,0 16,5 2,7 13,6 15,2 14,6
 Global Tema A1 - NOK -12,2 15,9 32,2 31,4 -9,3 26,0 -3,1 20,3 25,1 30,6
 Global Tema A9 - SEK -8,9 25,0 14,8 - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR -15,6 21,3 - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK -8,8 25,1 19,9 37,9 -6,5 20,5 8,3 10,7 24,6 19,4
 Global Tema A10 - EUR -15,5 22,1 25,4 33,0 -9,3 17,4 3,5 14,5 16,4 15,7
 Global Tema A10 - NOK -11,4 16,9 33,2 32,5 -8,6 27,0 -2,3 21,4 26,3 31,9
 Global Tema B1 - SEK -9,5 24,1 19,2 36,8 -7,2 19,5 7,4 9,8 23,3 18,2

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Global Tema A1 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,1 13,6 16,3 5,1 27,0 21,2
 Global Tema A1 - EUR -15,5 27,3 9,6 30,8 -4,1 10,8 11,1 8,8 18,6 17,5
 Global Tema A1 - NOK -11,4 21,9 16,4 30,4 -3,3 19,8 4,9 15,3 28,7 33,9
 Global Tema A9 - SEK -8,7 30,5 0,5 - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR -15,5 27,3 - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,1 13,6 16,3 5,1 27,0 21,2
 Global Tema A10 - EUR -15,5 27,3 9,6 30,8 -4,1 10,8 11,1 8,8 18,6 17,5
 Global Tema A10 - NOK -11,4 21,9 16,4 30,4 -3,3 19,8 4,9 15,3 28,7 33,9
 Global Tema B1 - SEK -8,7 30,5 4,8 35,7 -1,1 13,6 16,3 5,1 27,0 21,2

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Global Tema A1 - SEK 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 4,0 3,9 2,4 1,1 1,4
 Global Tema A1 - EUR 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 4,0 3,9 2,4 - -
 Global Tema A1 - NOK 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 4,0 3,9 2,4 - -
 Global Tema A9 - SEK 4,6 - - - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR 4,7 - - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 4,6 4,4 3,3 3,3 3,7 4,0 3,9 2,4 - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Global Tema A1 - SEK 6,0 21,5 27,6 12,6 5,3 13,3 8,6 16,4 20,8 14,3
 Global Tema A1 - EUR 0,7 22,8 28,1 8,9 2,4 9,3 8,0 14,4 14,9 14,6
 Global Tema A1 - NOK 0,9 23,8 31,8 9,2 6,9 10,5 8,0 22,7 27,8 19,1
 Global Tema A9 - SEK 6,7 - - - - - - - - -
 Global Tema A9 - EUR 1,2 - - - - - - - - -
 Global Tema A10 - SEK 6,8 22,5 28,6 13,5 6,1 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 1,6 23,8 29,1 9,8 3,2 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 1,7 24,8 32,9 10,1 7,7 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 6,0 21,6 27,7 12,6 5,3 13,3 8,6 16,4 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,1 16,9 19,2 15,8 6,0 15,0 10,6 15,5 24,1 15,6
EUR 3,7 18,1 19,7 12,0 3,1 10,9 9,9 13,6 18,1 15,9
NOK 3,9 19,1 23,2 12,3 7,6 12,1 10,0 21,8 31,3 20,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Global Tema A1 - SEK 11,1 17,5 14,1 12,3 10,0 15,5 13,7 9,8 9,2 8,6
 Global Tema A1 - EUR 8,4 15,8 12,0 10,0 7,1 12,4 12,0 9,4 11,0 13,4
 Global Tema A1 - NOK 9,9 18,1 14,0 11,9 10,8 19,1 15,6 14,1 13,0 10,0
 Global Tema A10 - SEK 12,0 18,4 15,1 13,2 11,0 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 9,3 16,7 12,9 10,9 8,0 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 10,8 19,1 14,9 12,8 11,7 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 11,2 17,5 14,2 12,3 10,0 15,5 13,7 9,8 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,9 15,8 13,2 13,3 11,8 16,4 15,7 11,0 11,2 9,5
EUR 8,2 14,2 11,1 10,9 8,8 13,3 14,0 10,7 13,0 14,4
NOK 9,6 16,5 13,0 12,8 12,5 20,1 17,7 15,4 15,0 11,0

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Global Tema A1 - SEK 13,3 15,6 11,9 10,8 9,3 6,3 5,0 4,2 6,2 4,0
 Global Tema A1 - EUR 10,4 13,9 10,7 10,5 10,2 5,9 4,3 4,5 5,7 4,2
 Global Tema A1 - NOK 14,4 16,9 14,1 12,4 10,4 8,2 5,4 6,4 6,7 4,2
 Global Tema A10 - SEK 14,3 16,6 12,9 11,8 10,3 - - - - -
 Global Tema A10 - EUR 11,3 14,9 11,7 11,5 11,2 - - - - -
 Global Tema A10 - NOK 15,4 17,9 15,1 13,4 11,4 - - - - -
 Global Tema B1 - SEK 13,3 15,6 12,0 10,8 9,3 6,3 5,0 4,2 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 13,6 15,8 12,1 12,2 10,6 7,3 6,2 5,0 7,3 4,9
EUR 10,7 14,1 10,9 11,9 11,5 6,8 5,6 5,2 6,8 5,2
NOK 14,7 17,1 14,2 13,9 11,7 9,1 6,6 7,2 7,8 5,1

Utdelning per andel, SEK 22,33 21,10 20,13 11,33 16,93 14,72 14,31 - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 8,85

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 1,04 1,06

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR 
T o m  2016-05-01: MSCI All Country World Index Net 
T o m  2019-04-30: MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Global Tema A1 1,40
 Global Tema A9 0,70
 Global Tema A10 0,60
 Global Tema B1 1,40

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Global Tema A1 1,40
 Global Tema A9 0,70
 Global Tema A10 0,60
 Global Tema B1 1,40

Årlig avgift, % 
 Global Tema A1 1,40
 Global Tema A9 0,70
 Global Tema A10 0,60
 Global Tema B1 1,40

Transaktionskostnader, tSEK 11 291

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,05

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Global Tema A1 129,06
 Global Tema A9 64,75
 Global Tema A10 55,53
 Global Tema B1 129,08

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Global Tema A1 8,94
 Global Tema A9 4,48
 Global Tema A10 3,84
 Global Tema B1 8,94

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,8

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 13,3 

Total risk % - A1 EUR 16,2 

Total risk % - A1 NOK 12,3 

Total risk % - A9 SEK 13,3 

Total risk % - A9 EUR 16,2 

Total risk % - A10 SEK 13,3 

Total risk % - A10 EUR 16,2 

Total risk % - A10 NOK 12,3 

Total risk % - B1 SEK 13,3 

Total risk i index % - A1 SEK 12,7 

Total risk i index % - A1 EUR 15,1 

Total risk i index % - A1 NOK 10,8 

Total risk i index % - A9 SEK 12,7 

Total risk i index % - A9 EUR 15,1 

Total risk i index % - A10 SEK 12,7 

Total risk i index % - A10 EUR 15,1 

Total risk i index % - A10 NOK 10,8 

Total risk i index % - B1 SEK 12,7 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index NTR

Active Share % 84,7 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -3,1 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -3,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -3,0 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -2,4 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -2,6 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -2,3 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -2,2 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -2,2 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -3,2 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,4 

Sharpekvot - A1 EUR 0,1 

Sharpekvot - A1 NOK 0,0 

Sharpekvot - A9 SEK 0,5 

Sharpekvot - A9 EUR 0,1 

Sharpekvot - A10 SEK 0,5 

Sharpekvot - A10 EUR 0,1 

Sharpekvot - A10 NOK 0,1 

Sharpekvot - B1 SEK 0,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,7 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -3 701 743 7 625 904
Ränteintäker 7 019 238
Utdelningar 473 684 360 961
Valutakursvinster och -förluster netto 54 046 46 548
Övriga finansiella intäkter 17 200 22 225
Övriga intäkter 1 288 18
Summa intäkter och värdeförändring -3 148 506 8 055 893

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 490 212 491 023
Räntekostnader 1 343 1 472
Övriga finansiella kostnader 3 440 4 445
Övriga kostnader 10 528 11 750
Summa kostnader 505 523 508 690
Årets resultat -3 654 029 7 547 203

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 3 772 549 5 397 048

Realisationförluster -1 507 458 -723 012

Orealiserade vinster/förluster -5 966 835 2 951 867

Summa -3 701 743 7 625 904

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 33 570 990 97,9 37 765 407 98,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 33 570 990 97,9 37 765 407 98,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 789 524 2,3 800 373 2,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 10 751 0,0 12 971 0,0
Summa tillgångar 34 371 265 100,2 38 578 751 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 41 156 0,1 45 597 0,1
Övriga skulder 36 407 0,1 4 140 0,0
Summa skulder 77 564 0,2 49 737 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 34 293 702 100,0 38 529 013 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 414 885 1,2 1 070 865 2,8
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 444 083 1,3 1 187 432 3,1

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 38 529 013 31 352 851
Andelsutgivning 1) 1 739 005 2 076 746
Andelsinlösen 1) -2 307 881 -2 435 901
Resultat enligt resultaträkning -3 654 029 7 547 203
Utdelning till andelsägarna -12 406 -11 885
Fondförmögenhet vid periodens slut 34 293 702 38 529 013

1) Varav 35 359 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

BRASILIEN

Banco do Brasil 3 900 000 267 302 0,8 
  267 302 0,8 
DANMARK

Genmab 90 000 395 809 1,2 
Novo Nordisk 434 446 609 378 1,8 
Vestas Wind Systems 1 600 000 483 542 1,4 
  1 488 729 4,3 
FRANKRIKE

Bureau Veritas 1 750 000 478 920 1,4 
Capgemini 294 000 509 854 1,5 
Dassault Systems 675 000 251 418 0,7 
Schneider Electric 450 000 654 135 1,9 
  1 894 327 5,5 
HONGKONG

AIA Group 5 039 493 583 960 1,7 
  583 960 1,7 
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Handelsbanken Global  Tema, for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

INDIEN

HDFC Bank 2 845 021 583 396 1,7 
Hero Motocorp 1 150 000 396 689 1,2 
  980 085 2,9 
INDONESIEN

Bank Rakyat Indonesia 187 284 071 619 235 1,8 
  619 235 1,8 
ISRAEL

Solaredge Technologies 119 621 353 065 1,0 
  353 065 1,0 
ITALIEN

Prysmian  1 377 175 530 800 1,5 
  530 800 1,5 
JAPAN

Daikin Industries 270 000 430 694 1,3 
Fanuc 230 000 360 258 1,1 
Kakaku.com 2 180 000 363 584 1,1 
Keyence 59 386 241 140 0,7 
Kurita Water Industries 830 000 357 869 1,0 
Nintendo 497 640 217 396 0,6 
Shimadzu 1 650 000 487 966 1,4 
Shimano 160 000 264 323 0,8 
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 400 000 144 923 0,4 
Unicharm 850 000 340 181 1,0 
  3 208 335 9,4 
KANADA

Stantec 700 000 349 247 1,0 
  349 247 1,0 
KINA

Alibaba Group Holding ADR 227 635 208 936 0,6 
Wuxi Lead Intelligent Equipment  3 399 786 205 104 0,6 
Xinyi Solar Holdings 28 530 561 329 079 1,0 
  743 119 2,2 
NEDERLÄNDERNA

ASML Holding 71 531 400 743 1,2 
Randstad 572 607 362 693 1,1 
  763 436 2,2 
NORGE

Mowi 3 410 516 603 147 1,8 
  603 147 1,8 
SCHWEIZ

Accelleron Industries 1 075 539 231 896 0,7 
Lonza Group 57 000 290 857 0,8 
Roche Holding 184 095 602 281 1,8 
  1 125 034 3,3 
SPANIEN

EDP Renováveis 985 592 225 557 0,7 
  225 557 0,7 
STORBRITANNIEN

Halma 1 050 000 259 784 0,8 
Prudential  2 661 018 376 046 1,1 
  635 830 1,9 
SVERIGE

ABB 1 400 000 442 680 1,3 
AstraZeneca 445 127 624 736 1,8 
Epiroc  A 3 100 000 588 535 1,7 
  1 655 951 4,8 
SYDAFRIKA

MTN Group 2 900 000 226 069 0,7 
Sanlam 14 200 000 423 653 1,2 
  649 722 1,9 
SYDKOREA

Hynix Semiconductor 525 991 325 063 0,9 
Samsung SDI 55 000 267 842 0,8 
  592 905 1,7 
TAIWAN

Taiwan Semiconductor ADR 460 000 357 028 1,0 
  357 028 1,0 
TYSKLAND

SAP 400 000 428 751 1,3 
  428 751 1,3 
USA

Abbott Laboratories 449 629 514 356 1,5 
Agco 140 000 202 311 0,6 
Albemarle 100 073 226 122 0,7 
Alphabet C 768 800 710 773 2,1 
Ameresco  247 592 147 409 0,4 
Apple  526 832 713 228 2,1 
Bright Horizons Family Solutions 376 701 247 670 0,7 
Cooper Companies 97 418 335 646 1,0 
Darling Ingredients 550 000 358 686 1,0 
East West Bancorp 585 257 401 864 1,2 
Eli Lilly 114 696 437 206 1,3 
Evoqua Water Technologies 900 000 371 351 1,1 
Fidelity National Information Services 439 359 310 611 0,9 
First Republic Bank 468 336 594 802 1,7 
Grand Canyon Education 221 805 244 191 0,7 
Graphic Packaging Holding 3 100 000 718 685 2,1 
Home Depot 88 330 290 703 0,8 
Intuit 80 000 324 438 0,9 
Keysight Technologies 170 000 303 019 0,9 
Mastercard A 134 410 486 991 1,4 
Microsoft 323 016 807 154 2,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Nasdaq OMX Group 815 600 521 361 1,5 
Nvidia 159 248 242 488 0,7 
Pool 120 466 379 483 1,1 
Quanta Services 380 000 564 216 1,6 
Regeneron Pharmaceuticals 75 000 563 817 1,6 
Rockwell Automation 110 000 295 213 0,9 
Service Corporation International 994 362 716 343 2,1 
Sprouts Farmers Market 1 300 000 438 463 1,3 
Sunnova Energy International 877 000 164 574 0,5 
Thermo Fisher Scientific 93 752 537 941 1,6 
Trex 350 000 154 370 0,5 
UnitedHealth Group 149 491 825 820 2,4 
Veeva Systems A 150 000 252 225 0,7 
Verra Mobility A 2 200 000 317 024 0,9 
Xylem 406 000 467 746 1,4 
Yeti Holdings 760 000 327 126 1,0 
  15 515 424 45,2 
Noterade aktier  33 570 990 97,9 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  33 570 990 97,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  722 711 2,1 
Total summa fondförmögenhet  34 293 702 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 414 885

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 1,2

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 190 585
Brittiska staten 51 872
Franska staten 20 568
Apple Inc  8 564
Microsoft Corp 8 534
Cisco Systems Inc 8 525
Wuxi Biologics Cayman Inc 7 387
Recruit Holdings Co Ltd  6 366
Alphabet 5 717
BP 5 524

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

UBS AG London Branch 170 712
Goldman Sachs International 160 162
Morgan Stanley & Co. International 101 997
BNP Paribas Arbitrage SNC 4 016
Barclays Bank 3 460
HSBC Bank 2 439
SEB 1 296

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 175 611
Obligationer och andra räntebärande instrument 268 472

444 083
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 109
En till tre månader 1 114
Tre månader till ett år 5 587
Mer än ett år 261 662
Obestämd löptid 175 611

444 083

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 4 016
Storbritannien 438 771
Sverige 1 296

444 083

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 0
CAD 3
CHF 169
DKK 1 268
EUR 34 174
GBP 76 851
HKD 8 101
JPY 20 835
NOK 1
SEK 23
USD 302 659

444 083

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 444 083

444 083
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 17 200 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-Morgan Stanley Europe SE
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch

Fysiska fondandelsbevis i fonden ska lösas in. Vissa andelsägare i fonden har så kallade fysiska andelsbevis 
(innehavarpapper) i stället för fondkonto. Bevisen är utställda av ”Koncentra Reinvest” eller ”Öppna Aktiefonden 
Lågkoncentra”. Enligt lagen om värdepappersfonder ska alla sådana andelsbevis lösas in och fondandelarna i stället 
registreras. Eftersom det inte finns något register över de andelsägare som har dessa andelsbevis, måste vi uppmana 
er som har sådana att själva söka upp något av bankens kontor för att få dem registrerade. 



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Global Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 5493004W617IWJ6K3M39

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
55,83% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 55,83%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12) & Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 55,83%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 675,37

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 316,38

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,76%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 29 971,82 97,21% 97,89%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 23 057,78 97,21% 97,89%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 971 776,52 97,21% 97,89%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

53 029,68

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

2 024 806,17

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

675,37 97,21% 97,89%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

17,69 97,21%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 316,38 97,21% 97,89%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

59,02 97,21%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,76% 96,62% 97,89%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

68,27% 56,65% 97,89%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

22,88% 23,11% 97,89%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,34

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,06

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,09

F – BYGGVERKSAMHET 0,24

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,08

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

3,35% 97,21% 97,89%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,45 9,74% 97,89%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,35 38,58% 97,89%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,89% 97,89%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

70,81% 96,17% 97,89%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

20,74% 3,85% 97,89%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

30,68% 96,76% 97,89%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,89% 97,89%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

53,02% 97,21% 97,89%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

9,94% 91,07% 97,89%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

UnitedHealth Group Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,41% US

Microsoft Programvara 2,35% US

Graphic Packaging Holding Ord Shs Behållare & förpackningar 2,10% US

Service Ord Shs Diversifierade
konsumenttjänster

2,09% US

Apple Inc Ord Sh Hårdvara, lagring och
kringutrustning

2,08% US

Alphabet Ord Shs Class C Interaktiva medier och tjänster 2,07% US

SCHNEIDER SA ORD Elektrisk utrustning 1,91% FR

AstraZeneca PLC Läkemedel 1,82% GB

Bank Rakyat Indonesia Banker 1,81% ID

Novo Nordisk B Läkemedel 1,78% DK

Mowi Mat produkter 1,76% NO

ROCHE HOLDING G PAR Läkemedel 1,76% CH

First Republic Bank Banker 1,73% US

Epiroc AB Ord Sh Class A Maskineri 1,72% SE

AIA Group Ltd Försäkring 1,70% HK

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 2,76%

151010 Kemikalier 0,66%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,89%

Nr 2 Annat
2,11%

Nr 1A Hållbara
55,83%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

42,07%

Taxonomiförenliga
1,68%

Andra
miljörelaterade

26,24%

Sociala
27,90%
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151030 Behållare & förpackningar 2,10%

20 Industri 22,39%

201020 Byggprodukter 1,71%

201030 Bygg & Teknik 3,09%

201040 Elektrisk utrustning 7,69%

201060 Maskineri 7,45%

202020 Professionella tjänster 2,45%

25 Sällansköpsvaror 8,97%

251020 Bilar 1,16%

252020 Fritidsprodukter 1,72%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 3,52%

255010 Distributörer 1,11%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

0,61%

255040 Specialaffär 0,85%

30 Dagligvaror 5,08%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

1,28%

302020 Mat produkter 2,80%

303010 Hushållsprodukter 0,99%

35 Hälsovård 17,85%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,48%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,79%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,74%

352010 Bioteknik 2,80%

352020 Läkemedel 6,63%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

2,42%

40 Finans 13,81%

401010 Banker 7,62%

402030 Kapitalmarknader 1,52%

403010 Försäkring 4,67%

45 Informationsteknologi 22,50%

451020 IT-tjänster 4,74%

451030 Programvara 5,28%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

2,08%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

4,55%

453010 Halvledare 5,85%

50 Kommunikationstjänster 4,43%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

0,66%

502020 Underhållning 0,63%

502030 Interaktiva medier och tjänster 3,13%

55 Samhällsservice 1,14%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

1,14%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Vid utgången av referensperioden hade fonden 26,24% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,68% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 27,90% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 19 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 5 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 58 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 1 av dessa bolag. 

för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Global Terna, org.nr 502034-1375 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Global Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Global Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den l3 mars 2023 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  PATRIC LINDQVIST

Handelsbanken Hållbar Energi 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden är en global aktiefond med målet att göra 
investeringar i företag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå de 
Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet 
och i synnerhet mål 7 rörande hållbar energi till alla och mål 13 att 
bekämpa klimatförändringarna. Fondens mål ska uppnås genom 
placeringar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder 
för att säkerställa tillgång till hållbar energi för alla eller begränsar den 
globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av 
koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt bidrar till 
effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och 
miljöteknik. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden är 
Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som 
Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och 
regler som gäller, se svanen.se/spararen. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Global Markets 
Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas med fokus på att investera i företag vars produkter, 
teknologier eller tjänster minskar klimatpåverkan. Alla i fonden ingående 
företag analyseras ur detta perspektivet. Av aktier med exponering till 
önskade tema väljer förvaltaren de som denne anser vara mest hållbara, av 
hög kvalitet och med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av 
marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden och sund 
balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden innehar bolag som 
över en längre period har högre kvalitet och har högre tillväxt än fondens 
jämförelseindex. Fonden består normalt av 70-90 bolag, vilket är färre än 
sitt jämförelseindex. Fonden investerar i företag oavsett om dessa ingår i 
jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 

den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Den aktiva risken för 2022 var 17,1%. Detta är en högre siffra jämfört med 
2021. 2021 bytte fonden till ett bredare jämförelseindex. Jämfört med 
fonder med liknande investeringsinriktning har standardavvikelsen varit i 
den nedre delen av intervallet under 2022. Siffrorna som redovisas från 
2020 och tidigare avser det gamla indexet och här har den aktiva risken 
legat mellan 4-8 % de senaste åren. Fondens investeringsinriktning har inte 
förändrats och förvaltaren strävar fortsatt efter att ha en god balans mellan 
risk och avkastning. 

Portföljen

Fonden sjönk med -10,0% under 2022*.  
Inledningen av 2022 karaktäriserades av den tragiska utvecklingen i 
Ukraina, vilket innebar stora effekter på de globala energimarknaderna och 
förbättrade de ekonomiska förutsättningarna för förnybar energi. Under 
andra halvan dominerade inflationsoro och stigande realräntor vilket tyngde 
utvecklingen inom klimatinvesteringar trots en allt mer positiv politisk 
underton. I en svag global börsutveckling har fonden utvecklats i linje med 
världsbörserna men marginellt sämre än liknande fonder. Sol är det 
segment som utvecklats klart starkast följt av biobränslen. Energilagring 
utvecklades sämre, trots starka bidrag från fondens investeringar inom 
råvaror till batterier. Energieffektivitet inom industri och bygg har haft det 
tuffare, i takt med ökande oro för att stigande räntor ska bromsa tillväxten. 
De sektorer som tyngde mest var energilagring och energieffektivitet inom 
industri samtidigt som solenergi och geoenergi och klimatsmart mat bidrog 
positivt. De största bidragsgivarna för året var litiumbolagen Allkem och 
Albemarle men också solbolagen First Solar, Daqo och Array Technologies. 
På den negativa sidan hamnade Wuxi Lead (system för batteriproduktion), 
LongYuan (vindenergi) Hannon Armstrong (finansiering av energilösningar). 
Dessa tre utan några väsentliga försämringar av vinsterna, men där 
geopolitik och så kallade ”short reports” återfinns bland 
förklaringsfaktorerna. Omorganisation i laddningsbolaget Volta påverkade 
betydligt negativt främst under våren. Sett till geografier tyngde våra 
investeringar i Kina markant efter ett mycket starkt 2021, främst drivet av 
fortsatt Covidnedstängningar och dess effekter på ekonomin. men även i 
USA fick stigande realräntor en påverkan på många innehav inom till 
exempel solsystem på hustak.  
Den politiska utvecklingen har varit mycket positiv för klimatsektorn under 
2022, vilket inte reflekterats i aktierna under året, men skapar en mycket 
stark bas inför 2023. Det amerikanska klimatprogrammet klubbades efter 
många politiska krumsprång igenom under hösten vilket innebär en 
dramatisk förbättring av utsikterna för klimatinvesteringar i USA. Efter den 
initiala euforin har marknaden varit avvaktande i väntan på detaljerna och 
de konkreta besluten, vilka bör klarna under inledningen av 2023. Den 
europeiska klimatplanen är dock fortsatt en politisk pamflett och de 
konkreta besluten saknas överlag, men där den amerikanska beslutsviljan 
börjar skapa ökad press på europeiska politiker. I Kina fortsätter 
utmaningarna inom energisystemet att pressa fram en omstrukturering av 
energimarknaden, vilket överlag är mycket positivt för både förnybar energi 
och investeringar i energinäten.  
  
Under året har vi ökat investeringarna betydligt inom solsektorn och under 
senare tid även inom vindenergi. I energilagring har vi minskat 
investeringarna i batterivärdekedjan något och även om vi ser en fortsatt 
stark långsiktig utveckling för segmentet kan en svagare konjunktur i 
västvärlden tynga elbilsutvecklingen. Inom energibesparingar har vi 
generellt sett minskat investeringarna och viktat om något bort från de 
bolag i segmentet som befinner sig inom traditionell cyklisk industri. Vi ser 
att kommande år har goda förutsättningar för en stark utveckling av 
efterfrågan då de tre största regionerna har förutsättningar att gå från 
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politisk inriktning till konkret handling. Med en svagare generella 
konjunkturutsikter har segmentet goda förutsättningar att urskilja sig 
tillväxtmässigt samtidigt som portföljen idag är något billigare än globala 
aktier. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Placeringarna i fonden sker normalt globalt och sprids över ett 
flertal marknader för att erhålla en god diversifiering vilket bidrar till att 
minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet 
på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i 
fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden har hållbara investeringar som mål och i bilagan till denna  
årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska 
lämnas för fonden enligt artikel 9 i förordningen (EU/2019/2088) om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 
oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Ny Energi (Finland) 
lades samman med Handelsbanken Hållbar Energi (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten.  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 

värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Hållbar Energi A1 - SEK 388,23 431,46 399,63 196,11 142,68 167,49 138,06 132,17 118,90 -
 Hållbar Energi A1 - EUR 34,91 41,90 39,77 18,66 14,08 17,04 14,41 14,43 12,55 -
 Hållbar Energi A1 - NOK 367,05 420,24 416,64 184,09 139,35 167,32 130,81 138,77 113,88 -
 Hållbar Energi A9 - SEK 189,44 210,93 193,90 - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR 35,62 42,44 39,98 - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK 405,44 446,53 409,89 199,35 143,73 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR 36,46 43,37 40,79 18,97 14,18 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK 383,32 434,91 427,33 187,13 140,38 - - - - -
 Hållbar Energi B1 - SEK 189,99 219,07 210,51 106,23 - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 1 103 -92 19 994 507 1 118 1 389 63 143 -66 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 32 621 35 531 34 708 4 706 3 025 2 435 743 654 472 -
 Hållbar Energi A1 - SEK 26 428 29 199 29 009 3 508 2 624 2 104 648 570 405 -
 Hållbar Energi A1 - EUR 73 82 64 20 14 13 6 6 5 -
 Hållbar Energi A1 - NOK 1 865 2 474 2 912 176 176 202 33 29 18 -
 Hållbar Energi A9 - SEK 787 804 628 - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR 21 22 15 - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK 999 876 696 476 15 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR 51 48 19 4 1 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK 228 44 216 175 54 - - - - -
 Hållbar Energi B1 - SEK 583 511 388 97 - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 87 509 85 330 89 317 24 356 21 197 14 537 5 381 4 947 3 968 -
 Hållbar Energi A1 - SEK 68 074 67 676 72 588 17 887 18 390 12 560 4 694 4 310 3 404 -
 Hållbar Energi A1 - EUR 2 093 1 945 1 614 1 083 966 769 433 426 405 -
 Hållbar Energi A1 - NOK 5 082 5 887 6 989 955 1 262 1 208 254 211 159 -
 Hållbar Energi A9 - SEK 4 154 3 810 3 237 - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR 593 508 383 - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK 2 464 1 962 1 698 2 386 102 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR 1 387 1 109 458 202 92 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK 594 100 506 933 386 - - - - -
 Hållbar Energi B1 - SEK 3 067 2 334 1 844 911 - - - - - -

Total avkastning i %  1)

 Hållbar Energi A1 - SEK -10,0 8,0 103,8 37,4 -14,8 21,3 4,5 11,2 12,5 36,7
 Hållbar Energi A1 - EUR -16,7 5,4 113,1 32,6 -17,4 18,2 -0,2 15,0 5,1 32,5
 Hållbar Energi A1 - NOK -12,7 0,9 126,3 32,1 -16,7 27,9 -5,7 21,9 14,1 50,9
 Hållbar Energi A9 - SEK -10,2 8,8 93,9 - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR -16,1 6,2 103,7 - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK -9,2 8,9 105,6 38,7 -14,0 22,4 5,4 12,2 13,5 37,9
 Hållbar Energi A10 - EUR -15,9 6,3 115,0 33,8 -16,6 19,3 0,7 16,0 6,0 33,7
 Hållbar Energi A10 - NOK -11,9 1,8 128,4 33,3 -16,0 29,1 -4,9 22,9 15,1 52,3
 Hållbar Energi B1 - SEK -9,9 7,9 104,0 6,2 - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Hållbar Energi A1 - SEK -8,7 30,5 114,2 47,2 -12,4 15,4 0,8 8,7 19,2 53,6
 Hållbar Energi A1 - EUR -15,5 27,3 124,0 42,0 -15,0 12,5 -3,7 12,4 11,4 48,9
 Hållbar Energi A1 - NOK -11,4 21,9 137,9 41,5 -14,4 21,7 -9,1 19,1 20,9 69,6
 Hållbar Energi A9 - SEK -8,7 30,5 97,2 - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR -15,5 27,3 107,2 - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK -8,7 30,5 114,2 47,2 -12,4 15,4 0,8 8,7 19,2 53,6
 Hållbar Energi A10 - EUR -15,5 27,3 124,0 42,0 -15,0 12,5 -3,7 12,4 11,4 48,9
 Hållbar Energi A10 - NOK -11,4 21,9 137,9 41,5 -14,4 21,7 -9,1 19,1 20,9 69,6
 Hållbar Energi B1 - SEK -8,7 30,5 114,2 9,6 - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Hållbar Energi A1 - SEK 17,1 14,6 8,2 6,2 5,7 4,4 5,9 6,3 8,5 11,6
 Hållbar Energi A1 - EUR 17,1 14,6 8,2 6,2 5,7 4,4 5,9 6,3 8,5 -
 Hållbar Energi A1 - NOK 17,1 14,6 8,2 6,2 5,7 4,4 5,9 6,3 8,5 -
 Hållbar Energi A9 - SEK 16,9 - - - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR 17,1 - - - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK 17,1 14,6 8,2 6,2 5,7 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR 17,1 14,6 8,2 6,2 5,7 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK 17,1 14,6 8,2 6,2 5,7 - - - - -
 Hållbar Energi B1 - SEK 17,1 14,6 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Hållbar Energi A1 - SEK -1,4 48,3 67,4 8,2 1,7 12,6 7,8 11,8 24,0 20,5
 Hållbar Energi A1 - EUR -6,3 49,8 68,1 4,7 -1,2 8,6 7,1 9,9 18,0 20,8
 Hållbar Energi A1 - NOK -6,1 51,1 72,9 4,9 3,2 9,8 7,2 17,9 31,2 25,5
 Hållbar Energi A9 - SEK -1,2 - - - - - - - - -
 Hållbar Energi A9 - EUR -5,6 - - - - - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK -0,5 49,7 68,9 9,2 2,6 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR -5,5 51,2 69,6 5,6 -0,3 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK -5,3 52,5 74,5 5,8 4,1 - - - - -
 Hållbar Energi B1 - SEK -1,4 48,4 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,1 67,2 77,6 13,6 0,6 7,8 4,6 13,8 35,3 18,2
EUR 3,7 68,9 78,3 9,8 -2,2 4,1 4,0 11,9 28,8 18,5
NOK 3,9 70,3 83,5 10,1 2,1 5,2 4,1 20,0 43,2 23,1

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Hållbar Energi A1 - SEK 18,3 25,6 24,8 10,5 6,2 16,7 13,6 7,8 5,3 8,1
 Hållbar Energi A1 - EUR 15,4 23,8 22,5 8,3 3,3 13,6 12,0 7,5 6,9 12,9
 Hållbar Energi A1 - NOK 17,0 26,3 24,6 10,1 6,9 20,4 15,6 12,1 8,9 9,5
 Hållbar Energi A10 - SEK 19,4 26,7 25,9 11,5 7,1 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR 16,5 24,9 23,6 9,2 4,3 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK 18,1 27,4 25,7 11,1 7,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 26,9 33,0 26,3 10,3 5,7 18,3 12,8 2,2 -3,6 -2,3
EUR 23,8 31,1 24,0 8,0 2,9 15,1 11,1 1,9 -2,1 2,0
NOK 25,5 33,7 26,1 9,8 6,4 22,0 14,7 6,3 -0,3 -1,0

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Hållbar Energi A1 - SEK 17,5 19,5 16,0 7,9 7,2 - - - - -
 Hållbar Energi A1 - EUR 14,5 17,7 14,8 7,6 8,0 - - - - -
 Hållbar Energi A1 - NOK 18,7 20,8 18,2 9,5 8,2 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - SEK 18,6 20,5 17,0 8,9 8,2 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - EUR 15,5 18,8 15,8 8,6 9,1 - - - - -
 Hållbar Energi A10 - NOK 19,8 21,9 19,3 10,5 9,3 - - - - -
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Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 22,5 22,5 13,6 3,1 1,6 - - - - -
EUR 19,4 20,7 12,4 2,8 2,4 - - - - -
NOK 23,7 23,8 15,8 4,6 2,6 - - - - -

Utdelning per andel, SEK 7,39 7,47 3,19 - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 1,04 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR  
T o m  2020-12-31: Wilderhill New Energy Global Innovation Total Return Index. 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Hållbar Energi A1 1,50
 Hållbar Energi A9 0,75
 Hållbar Energi A10 0,60
 Hållbar Energi B1 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Hållbar Energi A1 1,50
 Hållbar Energi A9 0,75
 Hållbar Energi A10 0,60
 Hållbar Energi B1 1,50

Årlig avgift, % 
 Hållbar Energi A1 1,50
 Hållbar Energi A9 0,75
 Hållbar Energi A10 0,60
 Hållbar Energi B1 1,50

Transaktionskostnader, tSEK 15 868

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,06

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Hållbar Energi A1 143,06
 Hållbar Energi A9 71,79
 Hållbar Energi A10 57,48
 Hållbar Energi B1 143,07

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Hållbar Energi A1 9,81
 Hållbar Energi A9 4,92
 Hållbar Energi A10 3,94
 Hållbar Energi B1 9,81

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,4

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 21,5 

Total risk % - A1 EUR 23,8 

Total risk % - A1 NOK 20,2 

Total risk % - A9 SEK 21,4 

Total risk % - A9 EUR 23,8 

Total risk % - A10 SEK 21,5 

Total risk % - A10 EUR 23,8 

Total risk % - A10 NOK 20,2 

Total risk % - B1 SEK 21,5 

Total risk i index % - A1 SEK 12,7 

Total risk i index % - A1 EUR 15,1 

Total risk i index % - A1 NOK 10,8 

Total risk i index % - A9 SEK 12,7 

Total risk i index % - A9 EUR 15,1 

Total risk i index % - A10 SEK 12,7 

Total risk i index % - A10 EUR 15,1 

Total risk i index % - A10 NOK 10,8 

Total risk i index % - B1 SEK 12,7 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index NTR

Active Share % 98,5 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -10,6 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -10,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -10,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -10,3 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -9,3 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -9,7 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -9,2 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -9,2 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -10,5 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot - A1 EUR -0,3 

Sharpekvot - A1 NOK -0,3 

Sharpekvot - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot - A9 EUR -0,2 

Sharpekvot - A10 SEK 0,0 

Sharpekvot - A10 EUR -0,2 

Sharpekvot - A10 NOK -0,3 

Sharpekvot - B1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,3 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,7 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -3 872 575 1 161 683
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 3 876 -
Ränteintäker 7 382 246
Utdelningar 333 125 298 891
Valutakursvinster och -förluster netto -12 876 9 000
Övriga finansiella intäkter 30 628 44 801
Övriga intäkter 6 731 3 065
Summa intäkter och värdeförändring -3 503 709 1 517 685

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 485 799 554 885
Räntekostnader 1 242 3 094
Övriga finansiella kostnader 6 126 8 960
Övriga kostnader 16 408 34 474
Summa kostnader 509 575 601 413
Årets resultat -4 013 284 916 272

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 4 377 741 5 965 793

Realisationförluster -1 657 340 -1 440 233

Orealiserade vinster/förluster -6 592 976 -3 363 877

Summa -3 872 575 1 161 683

** Specifikation av värdeförändring

Orealiserade vinster/förluster 3 876 -

Summa 3 876 -

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 31 654 417 97,0 35 254 834 99,2
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 3 876 0,0 - -
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 31 658 293 97,0 35 254 834 99,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 972 323 3,0 169 718 0,5
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 30 911 0,1 95 846 0,3
Övriga tillgångar 635 0,0 280 882 0,8
Summa tillgångar 32 662 163 100,1 35 801 281 100,8

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 41 263 0,1 45 190 0,1
Övriga skulder - - 224 827 0,6
Summa skulder 41 263 0,1 270 018 0,8
Fondförmögenhet Not 1) 32 620 900 100,0 35 531 263 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 1 439 784 4,4 2 787 064 7,8
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 1 543 522 4,7 2 982 426 8,4

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 35 531 263 34 707 525
Andelsutgivning 1) 11 775 870 30 967 353
Andelsinlösen 1) -10 656 137 -31 045 427
Resultat enligt resultaträkning -4 013 284 916 272
Utdelning till andelsägarna -16 813 -14 460
Fondförmögenhet vid periodens slut 32 620 900 35 531 263

1) Varav 140 569 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

AUSTRALIEN

Allkem 13 659 709 1 084 877 3,3 
Calix 4 193 326 132 446 0,4 
  1 217 323 3,7 
BRASILIEN

São Martinho 4 420 214 231 340 0,7 
  231 340 0,7 
DANMARK

Cadeler 11 193 820 454 649 1,4 
Dong Energy 470 369 444 040 1,4 
Vestas Wind Systems 3 405 400 1 029 159 3,2 
  1 927 848 5,9 
FRANKRIKE

McPhy Energy 743 710 100 979 0,3 
Schneider Electric 237 561 345 327 1,1 
Waga Energy  446 880 141 628 0,4 
  587 934 1,8 
FÄRÖARNA

Bakkafrost 1 808 679 1 178 444 3,6 
  1 178 444 3,6 
ISRAEL

Solaredge Technologies 198 113 584 737 1,8 
  584 737 1,8 
ITALIEN

Enel 18 033 873 1 008 719 3,1 
ERG 1 384 707 445 933 1,4 
Prysmian  1 234 226 475 703 1,5 
  1 930 355 5,9 
JAPAN

Nidec 194 120 104 838 0,3 
  104 838 0,3 
KANADA

Ballard Power Systems 1 272 882 63 529 0,2 
Boralex A 1 891 745 582 188 1,8 
Canada Solar 2 072 166 667 160 2,0 
Exro Technologies  6 395 229 103 276 0,3 
Loop Industries 971 620 24 196 0,1 
  1 440 348 4,4 
KINA

Amperex Tech A 754 742 445 052 1,4 
BYD  907 882 233 433 0,7 
China Longyuan Power Group 13 509 158 172 049 0,5 
Daqo New Energy ADR 179 679 72 284 0,2 
Ganfeng Lithium Group H 3 191 970 248 430 0,8 
Goldwind H 29 918 267 277 586 0,9 
Han's Laser Technology A 4 863 581 186 982 0,6 
JinkoSolar 723 365 308 117 0,9 
LONGi Green Energy Technology A 12 987 999 822 674 2,5 
Longshine Technology Group A 12 090 170 398 305 1,2 
Ming Yang Smar Rg A 137 200 5 194 0,0 
Ming Yang Smart Energy Group GDR 1 324 889 242 272 0,7 
Wuxi Lead Intelligent Equipment  10 299 599 621 358 1,9 
Xinyi Energy Holdings 193 059 180 667 524 2,0 
Xinyi Solar Holdings 55 703 943 642 505 2,0 
  5 343 767 16,4 
LITAUEN

Ignitis Grupe 1 371 563 286 739 0,9 
  286 739 0,9 
LUXEMBURG

Freyr Battery  5 765 644 521 452 1,6 
  521 452 1,6 
NEDERLÄNDERNA

Signify 349 093 121 817 0,4 
  121 817 0,4 
NORGE

Aker Carbon Capture  11 558 758 141 330 0,4 
Mowi 4 503 429 796 427 2,4 
Nel 10 365 659 151 904 0,5 
Scatec  2 875 587 239 065 0,7 
  1 328 727 4,1 
SPANIEN

EDP Renováveis 4 859 000 1 112 001 3,4 
Grupo Ecoener 1 701 069 86 447 0,3 
Iberdrola 7 840 592 952 976 2,9 
Opdenergy Holdings 2 434 262 103 947 0,3 
Soltec Power Holdings 2 011 766 92 349 0,3 
  2 347 720 7,2 
SVERIGE

ABB 1 305 054 412 658 1,3 
  412 658 1,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SYDKOREA

LG Chemical 209 135 1 033 965 3,2 
Samsung SDI 152 505 742 676 2,3 
  1 776 642 5,4 
TAIWAN

Taiwan Semiconductor 4 233 420 643 666 2,0 
  643 666 2,0 
TYSKLAND

Wacker Chemie 98 231 130 427 0,4 
  130 427 0,4 
USA

A. O. Smith 390 929 233 155 0,7 
Albemarle 73 838 166 842 0,5 
Ameresco  1 589 250 946 192 2,9 
Array Technologies 2 559 250 515 456 1,6 
Bloom Energy A 2 035 022 405 419 1,2 
ChargePoint Holdings A 1 939 246 192 563 0,6 
Darling Ingredients 2 123 232 1 384 680 4,2 
Enovix 1 818 718 235 740 0,7 
First Solar 266 670 416 202 1,3 
Fluence Energy A  1 599 052 285 742 0,9 
Hannon Armstrong 3 002 704 906 688 2,8 
Hyliion Holdings  1 417 585 34 563 0,1 
Livent 788 822 163 314 0,5 
ON Semiconductor 376 161 244 454 0,7 
Ormat Technologies 431 644 388 945 1,2 
Plug Power 2 731 520 352 063 1,1 
Sunnova Energy International 4 426 058 830 573 2,5 
Sunrun 3 152 596 789 020 2,4 
Universal Display 282 179 317 655 1,0 
Veritone 822 653 45 430 0,1 
Willdan Group 745 077 138 575 0,4 
Wolfspeed 420 793 302 703 0,9 
  9 295 973 28,5 
ÖSTERRIKE

Verbund 250 698 219 262 0,7 
  219 262 0,7 
Noterade aktier  31 632 014 97,0 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OPTIONER OCH WARRANTER

Exro Technologies Warrant 2 466 3 876 0,0 
Optioner och warranter  3 876 0,0 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   0,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FRANKRIKE

Haffner Energy 1 028 223 20 927 0,1 
  20 927 0,1 
SVERIGE

Smart Wires Technology  4 084 771 1 477 0,0 
  1 477 0,0 
Noterade aktier  22 403 0,1 

Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

KANADA

Exro Technologies Rights 476 190 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  31 658 293 97,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  962 607 3,0 
Total summa fondförmögenhet  32 620 900 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Ming Yang Smart Energy Group Ltd 0,8 Exro Technologies Inc 0,3 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 1 439 784

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 4,5

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 614 735
Franska staten 252 024
Brittiska staten 62 417
Danaher 18 205
Apple Inc  14 931
Microsoft Corp 14 865
Cisco Systems Inc 14 845
Deere & Co 13 169
Humana 13 165
Marathon Oil 13 107

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Barclays Bank 424 988
Goldman Sachs International 337 334
UBS AG London Branch 322 243
Merrill Lynch International 236 527
Morgan Stanley & Co. International 107 388
J.P. Morgan Securities 60 103
BNP Paribas Arbitrage SNC 26 165
Citigroup Global Markets 16 082
Barclays Capital Securities 9 329
SEB 1 898

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 601 236
Obligationer och andra räntebärande instrument 942 285

1 543 522
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 457
En till tre månader 3 448
Tre månader till ett år 101 790
Mer än ett år 836 590
Obestämd löptid 601 236

1 543 522

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 26 165
Storbritannien 1 513 994
Sverige 3 363

1 543 522

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 3 716
CAD 385
CHF 510
DKK 2 562
EUR 283 479
GBP 110 323
HKD 22 871
JPY 50 150
NOK 1
NZD 1
SEK 1 362
USD 1 068 161

1 543 522

Avveckling och clearing, tSEK 

Bilateral 160 728
Tredje part 1 382 794

1 543 522
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 30 628 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA V
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i
förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Hållbar Energi

Identifieringskod för juridiska personer: 549300IR251IBEIXZ124

Mål för hållbar investering

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: 97,04%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
......% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fondens mål ska uppnås genom hållbara investeringar, vilket innebär investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin . 
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och sociala
mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som bidrar
till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker bedömning
av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än tröskelnivå
avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter (CAPEX/OPEX). 
 
Fonden hade vid utgången av 2022, 97,04% av fondens investeringar i bolag som
enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat anses vara hållbara investeringar. 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorerna
mäter hur
hållbarhetsmålen för
denna finansiella
produkt uppnås.

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?
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Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 

Övriga miljömål;
Hållbar användning av vatten (SDG 6), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;  
Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och välbefinnande (SDG 3),
Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 
Ett bolag kan genom sin ekonomiska verksamhet bidra till både miljömål och sociala
mål. För redovisningen av hållbara investeringar kan dock ett bolags ekonomiska
verksamheter endast redovisas som att det bidrar till antingen ett miljömål eller socialt
mål. De bidrag till sociala mål som omnämns ovan är således sociala mål som fondens
hållbara investeringar visserligen bidrar till men där de hållbara investeringarna i
samtliga fall är redovisade som att de bidrar till ett miljömål. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 97,04%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 1 852,37

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

9 421,11

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för
hållbar investering?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
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Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan enligt
fondbolagets bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte
orsaka betydande skada inom ramen för en hållbar investering. 

Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 128 422,24 94,85% 97,04%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 68 122,84 94,85% 97,04%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 957 337,97 94,85% 97,04%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

196 544,97

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

5 153 882,94

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 852,37 94,85% 97,04%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

70,64 94,85%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

9 421,11 90,09% 97,04%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

259,86 90,09%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 92,05% 97,04%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-

82,06% 52,83% 97,04%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom en av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 
Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?

196



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

17,90% 36,47% 97,04%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 6,69

C – TILLVERKNING 1,39

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,92

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 102,49

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 93,73% 97,04%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

5,14 18,04% 97,04%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

25,48 57,89% 97,04%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,04% 97,04%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

58,94% 78,22% 97,04%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 97,04%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

27,85% 93,73% 97,04%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,04% 97,04%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

50,21% 93,73% 97,04%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

12,25% 86,91% 97,04%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Darling Ingredients Ord Shs Mat produkter 4,24% US

Bakkafrost Mat produkter 3,61% FO

EDP Renovaveis sa Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

3,41% ES

Allkem Ord Shs Metaller & gruvdrift 3,33% AU

LG Chemical Kemikalier 3,17% KR

Vestas Wind Systems Elektrisk utrustning 3,15% DK

ENEL ORD Elverktyg 3,09% IT

Iberdrola Elverktyg 2,92% ES

Ameresco Ord Shs Class A Bygg & Teknik 2,90% US

Hannon Armstrong Fastighetsfond - Mortage REIT 2,78% US

Sunnova Energy International Ord Shs Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

2,55% US

LONGi Green Energy Technology Ord Shs A Halvledare 2,52% CN

Mowi Mat produkter 2,44% NO

Sunrun Ord Shs Elektrisk utrustning 2,42% US

Samsung SDI Company Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,28% KR

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

10 Energy 0,50%

101020 Olja, gas och
förbrukningsmaterial

0,50%

15 Material 9,15%

151010 Kemikalier 5,06%

151040 Metaller & gruvdrift 4,09%

20 Industri 31,03%

201020 Byggprodukter 1,00%

201030 Bygg & Teknik 4,76%

201040 Elektrisk utrustning 21,51%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning, vilket
återspeglar andelen av
intäkterna från
investeringsobjektens
gröna verksamheter.
- kapitalutgifter, som
visar de gröna
investeringar som
gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. för en omställning
till en grön ekonomi.
- driftsutgifter, som
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara
investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1 Hållbara
97,04%

#2 Inte hållbara
2,96%

Miljörelaterade
97,04%

Taxonomiförenliga
6,86%

Övriga
90,19%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

201060 Maskineri 2,89%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

0,43%

202020 Professionella tjänster 0,42%

25 Sällansköpsvaror 0,72%

251020 Bilar 0,72%

30 Dagligvaror 11,01%

302020 Mat produkter 11,01%

40 Finans 2,78%

402040 Fastighetsfond - Mortage REIT 2,78%

45 Informationsteknologi 19,03%

451030 Programvara 1,36%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,28%

453010 Halvledare 15,40%

55 Samhällsservice 23,12%

551010 Elverktyg 8,93%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

14,19%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  
 

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter. 
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av 2022 hade fonden 90,19% hållbara investeringar med ett miljömål
som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 6,86% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 0,00% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%
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Driftsutgifter
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2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*
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Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt EU-
taxonomin.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar inkluderades i kategorin ”inte hållbara”, vad var deras syfte och
fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Omställningen till förnyelsebar energi och elektrifiering innebär större efterfrågan på
metaller som litium och nickel. För att öka våra kunskaper kring hållbarhetsrisker
kopplade till dessa metaller genomfördes en resa till Australien med möten med olika
intressenter som politiker, företag och representanter för ursprungsbefolkning.  
 

Under året har fonden investerat i ett nytt bolag som utvecklar en ny unik och
effektivare teknologi för att dekarbonisera koldioxidintensiva sektorer som cement och
stål som är sektorer som har en stor utmaning i att minska sina koldioxidutsläpp.  
 

Fonden har även investerat i en ny teknologi för att utvinna vätgas på ett cirkulärt sätt
från restprodukter från skogs och jordbruk dessutom med en biprodukt av biologiskt
kol ( Biochar) som kan användas som hållbar ersättning till kol i industriprocesser. 
 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats. 
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 18 av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde och vi har under året haft dialog med
kinesiska bolag om hur de hanterar sina risker speciellt avseende påstådda anklagelser
om tvångsarbete. Bolag inom förnyelsebar energi kan ta mycket mark i anspråk och
där kan frågor avseende flytt av befolkning bli aktuella. Med anledning av detta har vi
fört dialog med flera bolag för att säkerställa att de följer FNs principer för mänskliga
rättigheter.   
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger 
där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra investerare. 5 av dessa var
dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 66 bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under
referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Energi, org.nr 515602-7012 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Energi for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Energi:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i tivrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gtir inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och tivervaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i tivrigt inhamtat under revisionen samt bedtimer om informationen i tivrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa de! arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget all rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedtimer ar ntidvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild . 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den f.3, mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CHRISTOPHER SUNDMAN

T o m 2022-07-31 ASTRID SAMUELSSON

Handelsbanken Hälsovård Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden är en global aktiefond med målet att göra 
investeringar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå de 
Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet 
men i synnerhet mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. Fondens 
målsättning ska uppnås genom placeringar i företag inom 
hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, 
medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade 
branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande 
vård. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett 
avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell 
förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag 
verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt 
över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG DM 
Health Care UCITS Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar företag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 60-70 bolag, 
vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i 
bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 

den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens aktiva risk har under de senaste åren legat på en nivå mellan 
cirka 3 och 5% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan risk 
och avkastning. Risken har under de senare åren varit högre än under 
perioden dessförinnan. En bidragande faktor till den högre risknivån har 
varit ett minskat antal innehav i fonden och ett större inslag av småbolag. 

Portföljen

Fonden steg med 8,4% under 2022*.  
Dollarförstärkningen var positiv för fonden, då en stor andel av fonden är 
dollarnoterade innehav.  
Året var turbulent med stigande räntor då inflationen sköt i höjden och 
kostnaderna steg, samt kriget i Ukraina. Hälsosektorn påverkades relativt 
mindre av dessa faktorer.  
Dock påverkade covid fortsatt under året, dels av minskad efterfrågan från 
covidvård, men också av en återhämtning i övrig sjukvård, där det varit 
personalbrist på många ställen efter den hårda press som varit under 
pandemin. Fondens bästa bidragsgivare har varit Astra som fortsatt fått 
flera nya godkännanden av läkemedel och bredare användning i huvudsak 
inom cancerområdet. Innehaven som är inriktade på diabetes och det 
starkt växande obesitas området som Novo och Eli Lilly bidrog också 
starkt. På den negativa sidan pressades generellt bolagen inom biotech av 
stigande räntor, då finansieringskostnaden nu har stigit betydligt. Dessa 
forskningsbolag, som ännu inte tjänar pengar, har värderats ner då de fått 
svårare att ta in nya pengar. Vi har fortsatt en selektiv hållning och 
fokuserar på områden där potentialen och risk står i proportion. Stort 
forskningsframsteg med positiv data för bromsning av Alzheimers 
gynnande fondens innehav i Bioarctic, vilket blir intressant att se 
utvecklingen för kommande år. Under året har tre innehav blivit uppköpta 
LHC, Biohaven och Horizon vilket varit positivt, då de har skett med stora 
budpremier. Sannolikheten är stor att flera uppköp kommer ske i 
marknaden då värderingarna har kommit ner på mindre bolag samtidigt 
som stora läkemedelsbolag behöver hitta ny tillväxt när patent går ut 
framöver. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade till aktier i företag 
verksamma inom hälsovårdssektorn med tyngdpunkt på företag noterade 
på amerikanska aktiemarknaden. Detta innebär att risken i fonden normalt 
är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar 
sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens 
investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än 
fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då 
fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser 
medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser 
beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden får placera i 
derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande 
tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 
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Handelsbanken Hälsovård Tema, for ts.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden har hållbara investeringar som mål och i bilagan till denna  
årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska 
lämnas för fonden enligt artikel 9 i förordningen (EU/2019/2088) om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 

kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Hälsovård Tema A1 - SEK 394,08 363,71 294,14 266,14 205,29 181,56 160,73 158,53 142,24 98,79
 Hälsovård Tema A1 - EUR 35,44 35,33 29,27 25,33 20,26 18,47 16,77 17,31 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 372,57 354,35 306,75 249,88 - 181,38 152,29 166,44 - -
 Hälsovård Tema A9 - SEK 145,36 134,00 107,55 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 36,16 35,78 29,43 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 406,62 371,91 298,09 267,29 - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 36,14 35,61 29,24 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 384,43 362,24 310,77 250,90 - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 178,62 170,88 143,22 135,00 107,89 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 1 824 2 006 2 021 2 241 2 108 72 -683 98 1 012 180

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 19 189 16 019 11 103 8 200 4 449 2 179 1 884 2 582 2 276 790
 Hälsovård Tema A1 - SEK 15 541 12 743 8 910 7 180 4 146 2 073 1 784 2 348 2 276 790
 Hälsovård Tema A1 - EUR 44 38 28 20 13 11 10 26 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 64 45 54 8 - 0 0 0 - -
 Hälsovård Tema A9 - SEK 1 039 991 794 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 5 5 3 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 962 751 503 386 - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 2 2 2 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 273 302 36 82 - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 723 709 484 330 168 - - - - -
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Handelsbanken Hälsovård Tema, for ts.

Antal andelar totalt, tusental 55 314 50 847 44 140 32 006 22 411 12 004 11 719 16 289 15 999 7 995
 Hälsovård Tema A1 - SEK 39 436 35 037 30 290 26 980 20 197 11 418 11 101 14 808 15 999 7 995
 Hälsovård Tema A1 - EUR 1 243 1 081 964 783 655 586 618 1 481 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 170 128 177 31 - 0 0 0 - -
 Hälsovård Tema A9 - SEK 7 148 7 398 7 384 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 125 143 90 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 2 366 2 018 1 688 1 444 - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 69 61 53 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 710 834 116 326 - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 4 046 4 147 3 379 2 442 1 559 - - - - -

Total avkastning i %  1)

 Hälsovård Tema A1 - SEK 8,4 23,6 10,5 29,6 13,1 13,0 1,4 11,5 44,0 35,7
 Hälsovård Tema A1 - EUR 0,3 20,7 15,6 25,0 9,7 10,1 -3,1 15,3 34,5 31,5
 Hälsovård Tema A1 - NOK 5,1 15,5 22,8 24,6 10,5 19,1 -8,5 22,2 46,0 49,8
 Hälsovård Tema A9 - SEK 8,5 24,6 7,6 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 1,1 21,6 13,0 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 9,3 24,8 11,5 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 1,5 21,8 16,6 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 6,1 16,6 23,9 - - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 8,3 23,6 10,7 29,6 13,1 13,0 1,4 11,5 44,0 35,7

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Hälsovård Tema A1 - SEK 10,0 33,2 -1,9 30,7 11,0 8,0 0,4 14,8 43,9 34,5
 Hälsovård Tema A1 - EUR 1,8 30,0 2,6 26,0 7,7 5,2 -4,0 18,7 34,5 30,4
 Hälsovård Tema A1 - NOK 6,8 24,5 8,9 25,6 8,5 13,8 -9,4 25,8 45,9 48,5
 Hälsovård Tema A9 - SEK 10,0 33,2 -5,8 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 1,8 30,0 -1,1 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 10,0 33,2 -1,9 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 1,8 30,0 2,6 - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 6,8 24,5 8,9 - - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 10,0 33,2 -1,9 30,7 11,0 8,0 0,4 14,8 43,9 34,5

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Hälsovård Tema A1 - SEK 4,7 5,2 3,5 3,6 3,5 3,7 3,6 2,6 2,1 1,7
 Hälsovård Tema A1 - EUR 4,7 5,2 3,5 3,6 3,5 3,7 3,6 2,6 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 4,7 5,2 3,5 3,6 - 3,7 3,6 2,6 - -
 Hälsovård Tema A9 - SEK 4,8 - - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 4,7 - - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 4,7 5,2 - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 4,8 5,2 - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 4,7 5,2 - - - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 4,7 5,2 3,6 3,6 3,5 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Hälsovård Tema A1 - SEK 15,7 16,9 19,7 21,1 13,0 7,0 6,3 26,7 39,8 23,1
 Hälsovård Tema A1 - EUR 10,0 18,1 20,2 17,1 9,9 3,3 5,7 24,5 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 10,2 19,1 23,7 17,4 - 4,4 5,7 33,5 - -
 Hälsovård Tema A9 - SEK 16,3 - - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A9 - EUR 10,9 - - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - SEK 16,8 18,0 - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - EUR 11,2 19,2 - - - - - - - -
 Hälsovård Tema A10 - NOK 11,2 20,2 - - - - - - - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 15,7 17,0 19,8 21,1 13,0 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 21,0 14,3 13,2 20,4 9,5 4,1 7,4 28,5 39,2 22,5
EUR 15,1 15,5 13,7 16,5 6,4 0,5 6,8 26,4 - -
NOK 15,3 16,4 17,0 16,7 11,2 1,6 6,8 35,5 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Hälsovård Tema A1 - SEK 16,8 17,7 13,2 13,3 15,8 20,1 19,8 20,9 17,9 11,4
 Hälsovård Tema A1 - EUR 13,9 16,1 11,1 11,0 12,7 16,8 18,0 20,5 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 15,5 18,4 13,0 12,9 - 23,8 21,8 25,7 - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 16,8 17,8 13,2 13,3 15,8 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 15,8 15,4 9,1 12,5 14,7 19,2 20,0 22,6 18,4 11,6
EUR 13,0 13,8 7,0 10,2 11,7 16,0 18,3 22,2 - -
NOK 14,6 16,0 8,9 12,1 15,5 23,0 22,1 27,4 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Hälsovård Tema A1 - SEK 18,4 18,7 17,0 15,6 13,6 11,4 9,7 8,7 10,5 5,9
 Hälsovård Tema A1 - EUR 15,4 17,0 15,7 15,3 14,5 10,9 9,0 9,0 - -
 Hälsovård Tema A1 - NOK 19,6 20,1 19,2 17,4 - 13,3 10,1 11,0 - -
 Hälsovård Tema B1 - SEK 18,4 18,8 17,0 15,6 13,6 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 17,5 17,7 15,6 15,4 13,2 11,5 10,5 9,9 11,3 7,1
EUR 14,5 16,0 14,4 15,1 14,1 11,1 9,8 10,2 - -
NOK 18,7 19,0 17,8 17,1 14,3 13,5 10,9 12,2 - -

Utdelning per andel, SEK 5,65 5,10 5,40 4,32 - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR 
T o m  2019-04-30: MSCI World Health Care Net 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Handelsbanken Hälsovård Tema, for ts.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Hälsovård Tema A1 1,50
 Hälsovård Tema A9 0,75
 Hälsovård Tema A10 0,60
 Hälsovård Tema B1 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Hälsovård Tema A1 1,50
 Hälsovård Tema A9 0,75
 Hälsovård Tema A10 0,60
 Hälsovård Tema B1 1,50

Årlig avgift, % 
 Hälsovård Tema A1 1,50
 Hälsovård Tema A9 0,75
 Hälsovård Tema A10 0,60
 Hälsovård Tema B1 1,50

Transaktionskostnader, tSEK 3 469

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,04

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Hälsovård Tema A1 153,23
 Hälsovård Tema A9 76,91
 Hälsovård Tema A10 61,57
 Hälsovård Tema B1 153,25

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Hälsovård Tema A1 10,32
 Hälsovård Tema A9 5,17
 Hälsovård Tema A10 4,14
 Hälsovård Tema B1 10,32

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,3

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 11,1 

Total risk % - A1 EUR 13,4 

Total risk % - A1 NOK 12,3 

Total risk % - A9 SEK 11,2 

Total risk % - A9 EUR 13,4 

Total risk % - A10 SEK 11,1 

Total risk % - A10 EUR 13,4 

Total risk % - A10 NOK 12,3 

Total risk % - B1 SEK 11,1 

Total risk i index % - A1 SEK 11,5 

Total risk i index % - A1 EUR 13,5 

Total risk i index % - A1 NOK 11,6 

Total risk i index % - A9 SEK 11,5 

Total risk i index % - A9 EUR 13,5 

Total risk i index % - A10 SEK 11,5 

Total risk i index % - A10 EUR 13,5 

Total risk i index % - A10 NOK 11,6 

Total risk i index % - B1 SEK 11,5 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG DM
Health Care UCITS

Index NTR

Active Share % 43,6 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -5,3 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -5,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -5,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -4,8 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -4,2 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -4,3 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -3,9 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -4,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -5,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 1,4 

Sharpekvot - A1 EUR 0,8 

Sharpekvot - A1 NOK 0,8 

Sharpekvot - A9 SEK 1,5 

Sharpekvot - A9 EUR 0,8 

Sharpekvot - A10 SEK 1,5 

Sharpekvot - A10 EUR 0,8 

Sharpekvot - A10 NOK 0,9 

Sharpekvot - B1 SEK 1,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK 1,8 

Sharpekvot i index - A1 EUR 1,1 

Sharpekvot i index - A1 NOK 1,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 1,8 

Sharpekvot i index - A9 EUR 1,1 

Sharpekvot i index - A10 SEK 1,8 

Sharpekvot i index - A10 EUR 1,1 

Sharpekvot i index - A10 NOK 1,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 1,8 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 1 354 145 2 935 108
Ränteintäker 3 019 171
Utdelningar 188 473 157 833
Valutakursvinster och -förluster netto 34 069 4 058
Övriga finansiella intäkter 3 107 1 891
Övriga intäkter 426 100
Summa intäkter och värdeförändring 1 583 239 3 099 161

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 232 128 184 775
Räntekostnader 585 1 092
Övriga finansiella kostnader 621 378
Övriga kostnader 3 461 3 302
Summa kostnader 236 795 189 547
Årets resultat 1 346 444 2 909 614

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 936 008 1 028 360

Realisationförluster -454 333 -524 197

Orealiserade vinster/förluster 872 470 2 430 945

Summa 1 354 145 2 935 108

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 18 657 419 97,2 15 581 787 97,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 18 657 419 97,2 15 581 787 97,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 548 568 2,9 451 980 2,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 274 0,0 3 356 0,0
Summa tillgångar 19 211 261 100,1 16 037 123 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 22 749 0,1 18 411 0,1
Summa skulder 22 749 0,1 18 411 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 19 188 511 100,0 16 018 712 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 215 881 1,1 169 437 1,1
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 232 733 1,2 187 957 1,2

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 16 018 712 11 103 017
Andelsutgivning 1) 6 168 546 4 943 908
Andelsinlösen 1) -4 323 280 -2 919 901
Resultat enligt resultaträkning 1 346 444 2 909 614
Utdelning till andelsägarna -21 911 -17 926
Fondförmögenhet vid periodens slut 19 188 511 16 018 712

1) Varav 234 388 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   96,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Chemometec 75 000 77 441 0,4 
Genmab 69 000 303 454 1,6 
Novo Nordisk 764 000 1 071 629 5,6 
  1 452 523 7,6 
FRANKRIKE

Sanofi 564 900 564 358 2,9 
  564 358 2,9 
IRLAND

Horizon Therapeutics 142 000 168 375 0,9 
Prothena 52 000 32 644 0,2 
  201 019 1,0 
JAPAN

Daiichi Sankyo 1 302 000 436 972 2,3 
Terumo 785 000 232 216 1,2 
  669 188 3,5 
NEDERLÄNDERNA

Argenx 47 200 182 814 1,0 
  182 814 1,0 
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Handelsbanken Hälsovård Tema, for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SCHWEIZ

Lonza Group 44 600 227 583 1,2 
Roche Holding 219 500 718 112 3,7 
  945 695 4,9 
STORBRITANNIEN

AMYT 621 045 47 238 0,2 
Bicycle Therapeutics 130 000 40 094 0,2 
GSK 1 000 000 180 183 0,9 
  267 516 1,4 
SVERIGE

AstraZeneca 792 576 1 112 380 5,8 
BICO B 544 500 57 608 0,3 
BioArctic B 391 425 106 468 0,6 
BioInvent International  901 367 28 889 0,2 
Biotage 313 000 58 062 0,3 
Calliditas Therapeutics 1 020 000 94 299 0,5 
Cantargia 4 445 877 13 693 0,1 
Egetis Therapeutics 200 000 1 420 0,0 
Irlab Therapeutics 1 136 311 43 521 0,2 
Sectra  400 000 59 520 0,3 
Vicore Pharma Holding 1 600 000 28 640 0,1 
  1 604 499 8,4 
SYDAFRIKA

Aspen Pharmacare 680 000 56 770 0,3 
  56 770 0,3 
TYSKLAND

Bayer 244 000 131 122 0,7 
Sartorius Pref 27 950 114 813 0,6 
  245 935 1,3 
USA

Abbott Laboratories 619 000 708 109 3,7 
AbbVie 573 400 965 546 5,0 
Align Technology 10 057 22 100 0,1 
Alnylam Pharmaceuticals 115 000 284 762 1,5 
Amedisys 85 000 73 988 0,4 
AmerisourceBergen 292 000 504 172 2,6 
Amgen 136 500 373 543 1,9 
Biogen 38 000 109 644 0,6 
DexCom 246 000 290 256 1,5 
Edwards LifeSciences 369 789 287 474 1,5 
Eli Lilly 336 400 1 282 313 6,7 
Guardant Health 98 000 27 774 0,1 
HCA Holdings 80 000 200 021 1,0 
Insulet 12 500 38 342 0,2 
IQVIA Holdings 177 300 378 509 2,0 
JNJ US 742 400 1 366 465 7,1 
Krystal Biotech 102 000 84 194 0,4 
Merck & Co 338 700 391 552 2,0 
Mirati Ther 68 000 32 103 0,2 
Moderna 130 000 243 302 1,3 
OptimizeRx 230 500 40 348 0,2 
Option Care Health 384 000 120 393 0,6 
Pfizer 785 000 419 108 2,2 
PTC Therapeutics 222 000 88 292 0,5 
Regeneron Pharmaceuticals 48 800 366 857 1,9 
Royal Pharm A  430 000 177 065 0,9 
Thermo Fisher Scientific 141 285 810 681 4,2 
UnitedHealth Group 298 000 1 646 215 8,6 
Veeva Systems A 67 790 113 989 0,6 
Vertex Pharmaceuticals 169 000 508 511 2,7 
Zimmer Biomet Holdings 280 300 372 375 1,9 
  12 328 003 64,2 
Noterade aktier  18 518 319 96,5 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   0,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

Asarina Pharma 855 952 795 0,0 
Implantica SDB 793 353 31 536 0,2 
InDex Pharmaceuticals  25 000 000 21 125 0,1 
Surgical Science Sweden 520 000 85 644 0,4 
  139 100 0,7 
Noterade aktier  139 100 0,7 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  18 657 419 97,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  531 092 2,8 
Total summa fondförmögenhet  19 188 511 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 215 881

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 1,2

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 56 715
Brittiska staten 54 872
Franska staten 27 742
Belgiska staten 4 966
Tyska staten 4 757
MasterCard Inc 2 622
BP 2 579
Apple Inc  2 315
Österrikiska staten 1 736
Hsbc Holdings 1 453

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Morgan Stanley & Co. International 106 129
SEB 43 079
UBS AG London Branch 26 224
Barclays Bank 20 878
BNP Paribas Arbitrage SNC 17 808
Goldman Sachs International 9 457
Citigroup Global Markets 8 074
Barclays Capital Securities 811
Merrill Lynch International 193
J.P. Morgan Securities 79

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 152 329
Aktier 80 404

232 733
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 323
En till tre månader 752
Tre månader till ett år 2 580
Mer än ett år 148 674
Obestämd löptid 80 404

232 733

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 17 808
Storbritannien 171 845
Sverige 43 079

232 733

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 369
CAD 106
CHF 400
DKK 153
EUR 42 499
GBP 67 728
HKD 3 707
JPY 6 820
NOK 31
NZD 0
SEK 775
USD 110 145

232 733

Avveckling och clearing, tSEK 

Bilateral 10 122
Tredje part 222 611

232 733
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 3 107 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA V
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i
förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Hälsovård Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300ZXM8S32U81HS50

Mål för hållbar investering

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: 0,59%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: 96,09%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
......% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden har målet att göra investeringar i företag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till
att uppnå de Globala målen i Agenda 2030 i allmänhet men i synnerhet mål 3 rörande
god hälsa och välbefinnande. För mål 3 rör det sig exempelvis om bolag som
producerar nya läkemedel till tidigare obotbara sjukdomar eller tillgängliggör
grundläggande sjukvård till fler människor via mer kostnadseffektiva behandlingar. 
 
Fonden hade vid utgången av 2022, 96,69% av fondens investeringar i bolag som
enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 
Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 

Övriga miljömål;
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13) & Övriga miljömål.
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorerna
mäter hur
hållbarhetsmålen för
denna finansiella
produkt uppnås.

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?
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Sociala mål;  
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), God hälsa och välbefinnande (SDG 3),
Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och
inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Ett bolag kan genom sin ekonomiska verksamhet bidra till både miljömål och sociala
mål. För redovisningen av hållbara investeringar kan dock ett bolags ekonomiska
verksamheter endast redovisas som att det bidrar till antingen ett miljömål eller socialt
mål. De bidrag till miljömål som omnämns ovan är således (med något enstaka
undantag) miljömål som fondens hållbara investeringar visserligen bidrar till men där de
hållbara investeringarna är redovisade som att de bidrar till ett socialt mål. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 96,69%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 67,03

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

287,07

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för
hållbar investering?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.
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interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan enligt
fondbolagets bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte
orsaka betydande skada inom ramen för en hållbar investering. 

Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 291,55 96,47% 97,24%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 185,33 96,47% 97,24%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 107 091,05 96,47% 97,24%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

4 476,80

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

111 567,92

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

67,03 96,47% 97,24%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

2,69 96,47%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

287,07 96,06% 97,24%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

23,98 96,06%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 96,88% 97,24%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

78,54% 64,93% 97,24%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

57,37% 27,26% 97,24%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom en av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 
Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,09

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,00

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

17,23% 96,88% 97,24%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,06 23,34% 97,24%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,20 61,70% 97,24%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,24% 97,24%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

74,13% 94,93% 97,24%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 97,24%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,08% 96,88% 97,24%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,24% 97,24%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

42,06% 96,72% 97,24%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,49% 83,11% 97,24%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

UnitedHealth Group Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

8,58% US

JNJ US Läkemedel 7,12% US

Eli Lilly Läkemedel 6,68% US

AstraZeneca PLC Läkemedel 5,80% GB

Novo Nordisk B Läkemedel 5,58% DK

AbbVie Ord Shs Bioteknik 5,03% US

Thermo Fisher Scientific Life Sciences verktyg och
tjänster

4,22% US

ROCHE HOLDING G PAR Läkemedel 3,74% CH

Abbott Laboratories Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

3,69% US

SANOFI AVENTIS ORD Läkemedel 2,94% FR

Vertex Pharmaceuticals Inc Bioteknik 2,65% US

AmerisourceBergen Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,63% US

Daiichi Sankyo Läkemedel 2,28% JP

Pfizer Läkemedel 2,18% US

Merck & Co Läkemedel 2,04% US

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

35 Hälsovård 97,23%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

10,78%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

13,41%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 1,11%

352010 Bioteknik 20,65%

352020 Läkemedel 42,29%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

8,99%

 
 
 

under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning, vilket
återspeglar andelen av
intäkterna från
investeringsobjektens
gröna verksamheter.
- kapitalutgifter, som
visar de gröna
investeringar som
gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. för en omställning
till en grön ekonomi.
- driftsutgifter, som
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara
investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1 Hållbara
96,69%

#2 Inte hållbara
3,31%

Miljörelaterade
0,59%

Sociala
96,09%

Övriga
0,59%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter. 
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av 2022 hade fonden 0,59% hållbara investeringar med ett miljömål som
inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 96,09% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Covidpandemin har visat på sårbarheter inom hälsovårdssektorn. Investeringar inom
forskning och bättre framförhållning inom flera områden, samt att korta ledtiden från
grundforskning till färdigt läkemedel ser vi som en prioritet.
 
Fonden har utökat investeringarna inom digitalisering inom hälsovård vilket blir ett allt
viktigare verktyg för att öka effektivitet i vård och forskning. Under året har vi också
inrättat ett Advisory board (forskare inom immunologi och diabetes) som kan bidra
med insikt i potentiella lösningar och insikter som kan stödja vår analys av tidig
forskning och bedömning av forskningsstudier.
 
Två områden som varit i fokus under året och som kommer att betyda mycket för
global hälsa är utveckling av läkemedel mot obesitas/övervikt, då övervikt ökar risken
för tex diabetes och hjärtsjukdomar. Fonden har investerat i de två ledande företagen
inom området, Novo Nordisk och Eli Lilly. Under året gjordes också ett stort
genombrott inom Alzheimers för att bromsa sjukdomsförloppet då Svenska Bioarctic
´s läkemedel Leqembi fick ett snabbt godkännande i USA. Med anledning av detta
ökade fonden under året innehavet i Bioarctic och andra bolag inom samma område.
 
Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats. 
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

 

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt EU-
taxonomin.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar inkluderades i kategorin ”inte hållbara”, vad var deras syfte och
fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under
referensperioden?
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Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 2 av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde och vi har under året haft dialog med
kinesiska bolag om hur de hanterar sina risker speciellt avseende påstådda anklagelser
om tvångsarbete. Bolag inom förnyelsebar energi kan ta mycket mark i anspråk och
där kan frågor avseende flytt av befolkning bli aktuella. Med anledning av detta har vi
fört dialog med flera bolag för att säkerställa att de följer FNs principer för mänskliga
rättigheter.   
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger 
där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra investerare. 4 av dessa var
dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 31 bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 3 av dessa bolag. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Halsovard Terna, org .nr 504400-8042 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Halsovard Terna for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Halsovard Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentalionen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi idenlifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den /3, mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 

218



219 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CECILIA AUVRAY

T o m 2022-06-30 ELLINOR HULT

Fondens statistikuppgifter fram till den 8 mars 2016 baseras på fondens andelsserie i svenska kronor växlat till euro och norska kronor. 

Handelsbanken Japan Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har 
därmed valutaexponering mot denna marknad. Den tematiska 
investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område 
vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och 
samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda 
förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra 
huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen 
för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR (100%). 
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att 
avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de 
bolag som denne anser vara de mest välskötta ur ett ekonomiskt och 
hållbarhetsperspektiv, med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av 
marknaden. Ambitionen är därigenom att fonden innehar bolag som över 
en längre period uppvisar god fundamental utveckling och har högre tillväxt 
än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 bolag, vilket 
är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i bolag 
oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
som uppvisar bra tillväxt genom att dra nytta av tematiska strukturella 
drivkrafter. Det leder till att fondens aktier är koncentrerade till ett relativt 

fåtal investeringsteman och portföljen avviker på så sätt mot 
jämförelseindex. Vad som dessutom bidrar till aktiv risk är att fonden har 
väsentligt färre aktier än jämförelseindex. Därutöver investerar vi också i 
aktier som inte ingår i index.  
  
Fondens aktiva risk har under de senaste sju åren varierat i ett spann 
mellan 4-6% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan risk 
och avkastning. Över åren har investeringsprocessen och 
investeringsfilosofin varit oförändrad. 2022 års siffra är följaktligen i 
normalspannet. Dock kan man notera att den är i den högre delen, vilket till 
stor del förklaras av den ökade marknadsvolatiliteten 2022 i och med det 
Ryska anfallskriget mot Ukraina och den galopperande inflationen. 

Portföljen

Fonden sjönk med -14,2% under 2022*.   
Fonden förvaltas med en tematisk inriktning där vi placerar i aktier som 
drivs av teman vi bedömer har långsiktigt högre tillväxt och avkastning än 
marknaden i övrigt. I takt med att inflationen tog fart på global basis 
började många centralbanker höja räntor. I Japan har man dock istället valt 
att behålla fokus på hög grad av likviditet i systemet, detta trots att den 
japanska yenen försvagades markant på grund av räntedifferenser med 
omvärlden. Oavsett gjorde den högre globala räntemiljön att 
aktiemarknaden också i Japan tog ner den premie man betalar för aktier 
med högre tillväxt, vilket var utmanande för stora delar av fondens innehav. 
Det som bidrog mest positivt till fondens avkastning var inom tema 
Sparande via bankerna Mitsubishi UFJ Financial Group och Sumitomo 
Mitsui Trust och Demografi/Hälsa med läkemedelsbolagen Daiichi Sankyo 
och Eisai. Telekombolaget Nippon Telegraph & Telephone (tema Reformer) 
gav därtill ett signifikant positivt bidrag. De som påverkade mest negativt 
var IT-jätten Sony, HR-teknologibolaget Recruit och Automationsledaren 
Keyence. Fonden har under året fått ökad vikt i temat Demografi och 
minskad vikt i Produktivitet. Den japanska yenen försvagades kraftigt mot 
dollarn och i begränsad utsträckning mot svenska kronan. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Japan. Detta innebär att risken i fonden normalt är 
högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i 
flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i 
fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i 
annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i 
valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika 
andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden 
får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
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fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 

kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Japan Tema A1 - SEK 103,36 120,50 107,36 97,12 70,90 82,62 69,42 64,94 55,63 48,24
 Japan Tema A1 - EUR 9,29 11,70 10,68 9,24 7,00 8,40 7,24 - - -
 Japan Tema A1 - NOK 97,72 117,36 111,93 91,17 69,24 82,54 65,78 - - -
 Japan Tema A9 - SEK 107,24 124,02 110,25 - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR 9,49 11,86 10,74 - - - - - - -
 Japan Tema A10 - SEK 108,45 125,17 110,41 98,89 71,47 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR 9,75 12,16 10,99 9,41 7,05 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK 102,53 121,91 115,11 92,83 69,80 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK 105,52 127,52 118,69 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -2 335 2 947 -51 -224 -500 1 590 713 1 002 -64 246

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 5 270 8 835 5 219 4 811 3 679 4 770 2 541 1 770 658 639
 Japan Tema A1 - SEK 3 418 4 333 3 275 3 253 2 590 4 108 2 329 1 770 658 639
 Japan Tema A1 - EUR 8 32 22 16 6 32 14 - - -
 Japan Tema A1 - NOK 245 284 153 122 172 350 76 - - -
 Japan Tema A9 - SEK 11 21 31 - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR 0 1 1 - - - - - - -
 Japan Tema A10 - SEK 926 3 054 1 057 868 701 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR 9 16 7 5 4 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK 381 509 407 323 105 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK 60 116 18 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 50 321 72 108 48 194 49 301 51 794 57 739 36 603 27 255 11 823 13 239
 Japan Tema A1 - SEK 33 067 35 957 30 510 33 493 36 526 49 720 33 548 27 255 11 823 13 239
 Japan Tema A1 - EUR 889 2 711 2 043 1 719 880 3 777 1 903 - - -
 Japan Tema A1 - NOK 2 512 2 417 1 370 1 333 2 479 4 242 1 152 - - -
 Japan Tema A9 - SEK 100 172 279 - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR 37 57 49 - - - - - - -
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 Japan Tema A10 - SEK 8 537 24 398 9 577 8 777 9 802 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR 892 1 305 681 497 597 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK 3 718 4 177 3 536 3 480 1 511 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK 569 913 150 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Japan Tema A1 - SEK -14,2 12,2 10,5 37,0 -14,2 19,0 6,9 16,7 15,3 22,4
 Japan Tema A1 - EUR -20,6 9,5 15,6 32,1 -16,8 16,0 2,2 20,8 7,7 18,6
 Japan Tema A1 - NOK -16,7 4,9 22,8 31,7 -16,1 25,5 -3,5 28,0 16,9 35,1
 Japan Tema A9 - SEK -13,5 12,5 10,3 - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR -19,9 10,4 15,8 - - - - - - -
 Japan Tema A10 - SEK -13,4 13,4 11,7 38,4 -13,3 20,2 8,0 17,9 16,5 23,6
 Japan Tema A10 - EUR -19,8 10,6 16,8 33,5 -15,9 17,1 3,2 22,0 8,8 19,8
 Japan Tema A10 - NOK -15,9 5,9 24,0 33,0 -15,3 26,7 -2,6 29,2 18,1 36,5
 Japan Tema B1 - SEK -14,3 11,2 10,6 37,0 -14,2 19,0 6,9 16,7 15,3 22,4

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Japan Tema A1 - SEK -5,9 11,4 1,7 28,5 -6,5 12,2 10,3 18,0 17,0 25,5
 Japan Tema A1 - EUR -12,8 8,7 6,3 23,9 -9,3 9,4 5,4 22,1 9,3 21,7
 Japan Tema A1 - NOK -8,6 4,1 12,9 23,5 -8,6 18,3 -0,4 29,4 18,6 38,6
 Japan Tema A9 - SEK -5,9 11,4 0,1 - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR -12,8 8,7 5,2 - - - - - - -
 Japan Tema A10 - SEK -5,9 11,4 1,7 28,5 -6,5 12,2 10,3 18,0 17,0 25,5
 Japan Tema A10 - EUR -12,8 8,7 6,3 23,9 -9,3 9,4 5,4 22,1 9,3 21,7
 Japan Tema A10 - NOK -8,6 4,1 12,9 23,5 -8,6 18,3 -0,4 29,4 18,6 38,6
 Japan Tema B1 - SEK -5,9 11,4 1,7 28,5 -6,5 12,2 10,3 18,0 17,0 25,5

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Japan Tema A1 - SEK 6,0 5,1 4,3 6,0 5,9 5,1 4,8 1,7 1,0 1,6
 Japan Tema A1 - EUR 6,0 5,1 4,3 6,0 5,9 5,1 - - - -
 Japan Tema A1 - NOK 6,0 5,1 4,3 6,0 5,9 5,1 - - - -
 Japan Tema A9 - SEK 5,9 - - - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR 6,0 - - - - - - - - -
 Japan Tema A10 - SEK 6,0 5,1 4,3 6,0 5,9 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR 6,0 5,1 4,3 6,0 5,9 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK 6,0 5,1 4,3 6,0 5,9 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK 5,9 5,0 4,3 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Japan Tema A1 - SEK -1,9 11,4 23,1 8,4 1,1 12,8 11,7 16,0 18,8 11,5
 Japan Tema A1 - EUR -6,7 12,5 23,6 4,9 -1,7 8,9 11,1 14,1 13,0 11,8
 Japan Tema A1 - NOK -6,6 13,5 27,1 5,1 2,6 10,0 11,1 22,3 25,7 16,1
 Japan Tema A9 - SEK -1,4 - - - - - - - - -
 Japan Tema A9 - EUR -6,0 - - - - - - - - -
 Japan Tema A10 - SEK -0,9 12,5 24,3 9,5 2,1 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR -5,8 13,7 24,8 5,9 -0,8 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK -5,6 14,6 28,4 6,2 3,6 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK -2,3 10,9 23,1 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 2,4 6,4 14,3 9,6 2,4 11,3 14,1 17,5 21,2 13,5
EUR -2,6 7,5 14,8 6,0 -0,4 7,4 13,4 15,5 15,3 13,8
NOK -2,5 8,4 18,1 6,2 4,0 8,5 13,5 23,9 28,2 18,3

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Japan Tema A1 - SEK 4,6 11,7 10,6 11,8 8,0 16,0 12,3 8,2 6,2 2,2
 Japan Tema A1 - EUR 2,0 10,1 8,5 9,5 5,1 12,8 10,7 7,9 7,9 6,7
 Japan Tema A1 - NOK 3,4 12,3 10,4 11,3 8,7 19,6 14,2 12,5 9,9 3,5
 Japan Tema A10 - SEK 5,6 12,8 11,7 12,9 9,1 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR 3,1 11,2 9,6 10,6 6,2 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK 4,5 13,4 11,5 12,5 9,8 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK 4,4 11,5 10,6 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 5,1 8,8 8,6 11,9 9,8 16,5 14,4 9,2 7,4 3,3
EUR 2,5 7,3 6,6 9,6 6,9 13,4 12,8 8,9 9,1 7,8
NOK 3,9 9,4 8,5 11,4 10,6 20,2 16,4 13,5 11,1 4,6

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Japan Tema A1 - SEK 10,1 12,0 9,4 9,0 5,0 5,1 2,0 0,3 2,5 1,4
 Japan Tema A1 - EUR 7,3 10,4 8,2 8,7 5,9 4,7 1,4 0,5 - -
 Japan Tema A1 - NOK 11,2 13,3 11,4 10,6 6,1 6,9 2,4 2,4 3,0 1,6
 Japan Tema A10 - SEK 11,2 13,1 10,5 10,1 6,1 - - - - -
 Japan Tema A10 - EUR 8,4 11,5 9,3 9,8 7,0 - - - - -
 Japan Tema A10 - NOK 12,3 14,4 12,6 11,7 7,1 - - - - -
 Japan Tema B1 - SEK 10,0 11,9 9,4 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,6 11,6 8,9 9,6 6,5 5,7 3,4 1,5 3,9 2,8
EUR 7,8 10,0 7,7 9,4 7,4 5,3 2,8 1,8 - -
NOK 11,7 12,9 11,0 11,3 7,5 7,5 3,8 3,7 4,4 3,0

Utdelning per andel, SEK 3,83 4,14 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Japan 
T o m  2017-03-07: MSCI Japan Net 
T o m  2019-03-31: MSCI Japan Select Global Norms and Criteria Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Japan Tema A1 1,60
 Japan Tema A9 0,80
 Japan Tema A10 0,60
 Japan Tema B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Japan Tema A1 1,60
 Japan Tema A9 0,80
 Japan Tema A10 0,60
 Japan Tema B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Japan Tema A1 1,60
 Japan Tema A9 0,80
 Japan Tema A10 0,60
 Japan Tema B1 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 1 596

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Japan Tema A1 137,39
 Japan Tema A9 68,96
 Japan Tema A10 51,77
 Japan Tema B1 137,40

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Japan Tema A1 10,03
 Japan Tema A9 5,03
 Japan Tema A10 3,78
 Japan Tema B1 10,03

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 14,5 

Total risk % - A1 EUR 16,1 

Total risk % - A1 NOK 13,7 

Total risk % - A9 SEK 14,5 

Total risk % - A9 EUR 16,1 

Total risk % - A10 SEK 14,5 

Total risk % - A10 EUR 16,1 

Total risk % - A10 NOK 13,7 

Total risk % - B1 SEK 14,6 

Total risk i index % - A1 SEK 11,9 

Total risk i index % - A1 EUR 13,0 

Total risk i index % - A1 NOK 10,5 

Total risk i index % - A9 SEK 11,9 

Total risk i index % - A9 EUR 13,0 

Total risk i index % - A10 SEK 11,9 

Total risk i index % - A10 EUR 13,0 

Total risk i index % - A10 NOK 10,5 

Total risk i index % - B1 SEK 11,9 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Japan

Active Share % 66,9 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -4,3 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -4,1 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -4,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -3,8 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -3,4 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -3,3 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -3,1 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -3,2 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -4,8 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot - A1 NOK -0,5 

Sharpekvot - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot - A10 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 NOK -0,5 

Sharpekvot - B1 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A10 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -1 260 944 667 884
Ränteintäker 585 108
Utdelningar 109 870 82 740
Valutakursvinster och -förluster netto 7 314 251
Övriga finansiella intäkter 1 655 927
Övriga intäkter 0 7
Summa intäkter och värdeförändring -1 141 520 751 917

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 86 341 80 012
Räntekostnader 445 181
Övriga finansiella kostnader 331 185
Övriga kostnader 1 596 1 147
Summa kostnader 88 713 81 525
Årets resultat -1 230 233 670 391

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 604 263 418 177

Realisationförluster -459 501 -153 804

Orealiserade vinster/förluster -1 405 707 403 511

Summa -1 260 944 667 884

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 5 176 680 98,2 8 558 628 96,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 5 176 680 98,2 8 558 628 96,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 95 767 1,8 280 450 3,2
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 149 0,1 5 256 0,1
Summa tillgångar 5 275 596 100,1 8 844 334 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 5 985 0,1 8 898 0,1
Summa skulder 5 985 0,1 8 898 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 5 269 611 100,0 8 835 436 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 360 418 6,8 634 899 7,2
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 382 965 7,3 693 590 7,9

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 8 835 436 5 218 733
Andelsutgivning 1) 1 581 215 3 972 585
Andelsinlösen 1) -3 913 311 -1 025 209
Resultat enligt resultaträkning -1 230 233 670 391
Utdelning till andelsägarna -3 496 -1 064
Fondförmögenhet vid periodens slut 5 269 611 8 835 436

1) Varav 81 316 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

JAPAN

Amada 1 467 086 119 793 2,3 
Astellas Pharma 822 471 130 321 2,5 
Daifuku 78 612 38 365 0,7 
Daiichi Sankyo 369 236 123 922 2,4 
Daikin Industries 88 132 140 585 2,7 
Don Quijote 465 546 90 181 1,7 
Eisai 125 521 86 276 1,6 
Fanuc 86 312 135 194 2,6 
Fuji Corp 693 787 105 740 2,0 
Globeride 271 788 54 859 1,0 
GMO Internet Group 393 478 76 624 1,5 
Hitachi 372 650 196 900 3,7 
Hoya 123 541 123 948 2,4 
JCR Pharmaceuticals 199 952 26 543 0,5 
Kakaku.com 523 508 87 311 1,7 
Katitas 249 226 59 437 1,1 
Keyence 28 990 117 716 2,2 
Kubota 224 472 32 209 0,6 
Kurita Water Industries 241 188 103 993 2,0 
Kyowa Hakko Kirin 291 360 69 485 1,3 
Minebea 293 349 45 659 0,9 
MISUMI Group 323 496 73 547 1,4 
Mitsubishi UFJ Financial Group 4 365 696 306 485 5,8 
Namco Bandai Holdings 94 941 62 333 1,2 
Nintendo 428 029 186 986 3,5 
Nippon Telegraph & Telephone 613 377 182 222 3,5 
Nomura Research Institute 334 266 82 225 1,6 
Obayashi  1 660 374 130 855 2,5 
Olympus 553 289 102 765 2,0 
Open House Group 138 487 52 712 1,0 
Oriental Land 84 378 127 667 2,4 
Orix 855 537 143 127 2,7 
Recruit Holdings 287 313 94 771 1,8 
Renesas Electronics 444 058 41 501 0,8 
Rohm 69 981 52 666 1,0 
Shift 26 723 49 254 0,9 
Shimadzu 223 518 66 103 1,3 
Shimano 36 265 59 911 1,1 
Sho-Bond Holdings 149 071 66 158 1,3 
Sony Group 227 445 180 239 3,4 
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 616 450 223 344 4,2 
TDK 280 163 95 908 1,8 
TechnoPro 386 150 107 490 2,0 
Terumo 360 629 106 680 2,0 
Tokio Marine Holdings 700 000 156 298 3,0 
Toyota Industries 149 963 85 739 1,6 
Toyota Motor 672 583 96 267 1,8 
Ulvac 142 136 62 407 1,2 
Unicharm 387 816 155 209 2,9 
Yaskawa Electric 182 099 60 756 1,2 
  5 176 680 98,2 
Noterade aktier  5 176 680 98,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  5 176 680 98,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  92 931 1,8 
Total summa fondförmögenhet  5 269 611 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 360 418

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 7,0

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Franska staten 123 093
Amerikanska staten 110 351
Brittiska staten 41 220
Belgiska staten 24 958
Cisco Systems Inc 2 670
Apple Inc  2 670
Microsoft Corp 2 670
Wuxi Biologics Cayman Inc 2 569
Recruit Holdings Co Ltd  1 994
Alphabet 1 790

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Barclays Capital Securities 138 764
Goldman Sachs International 84 067
Morgan Stanley & Co. International 76 116
UBS AG London Branch 53 399
BNP Paribas Arbitrage SNC 20 228
J.P. Morgan Securities 5 452
HSBC Bank 4 939

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 301 844
Aktier 81 120

382 965
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 25 443
En till tre månader 24 054
Tre månader till ett år 3 044
Mer än ett år 249 303
Obestämd löptid 81 120

382 965

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 20 228
Storbritannien 362 737

382 965

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 1 312
CAD 36
CHF 70
DKK 423
EUR 153 698
GBP 49 860
HKD 12 716
JPY 20 113
NZD 0
SEK 124
USD 144 614

382 965

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 382 965

382 965
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 1 655 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Japan Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 5493000IQ80UZWLKF784

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
31,05% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 31,05%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbar användning av vatten (SDG 6), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8,
9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 31,05%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 610,91

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 172,88

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
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de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 929,96 98,24% 98,24%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 221,08 98,24% 98,24%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 277 241,78 98,24% 98,24%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

7 151,04

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

284 392,83

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

610,91 98,24% 98,24%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

15,36 98,24%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 172,88 98,24% 98,24%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

29,32 98,24%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 98,24% 98,24%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

85,71% 42,39% 98,24%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 19,53% 98,24%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,15

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,09

F – BYGGVERKSAMHET 0,04

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,24

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden

å

0,00% 98,24% 98,24%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,01 24,73% 98,24%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,37 23,25% 98,24%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 98,24% 98,24%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

58,44% 92,67% 98,24%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 98,24%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

16,51% 98,24% 98,24%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 98,24% 98,24%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

42,86% 98,24% 98,24%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,89% 85,73% 98,24%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Mitsubishi UFJ Financial Group Banker 5,82% JP

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Banker 4,24% JP

Hitachi Ltd Industrikonglomerat 3,74% JP

Nintendo Underhållning 3,55% JP

Nippon Telegraph & Telephone Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,46% JP

Sony Group Corp Ord Shs Hushållsvaror 3,42% JP

Tokio Marine Holdings Försäkring 2,97% JP

Uni Charm Hushållsprodukter 2,95% JP

Orix Diversifierade finansiella tjänster 2,72% JP

Daikin Industries Byggprodukter 2,67% JP

Fanuc Maskineri 2,57% JP

Obayashi Bygg & Teknik 2,48% JP

Astellas Pharma Läkemedel 2,47% JP

Oriental Land Hotell, restauranger och fritid 2,42% JP

Hoya Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,35% JP

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

20 Industri 29,18%

201020 Byggprodukter 2,67%

201030 Bygg & Teknik 3,74%

201050 Industrikonglomerat 3,74%

201060 Maskineri 15,20%

202020 Professionella tjänster 3,84%

25 Sällansköpsvaror 13,74%

251020 Bilar 1,83%

252010 Hushållsvaror 4,42%

252020 Fritidsprodukter 3,36%

253010 Hotell, restauranger och fritid 2,42%

255030 Varuhus 1,71%

30 Dagligvaror 2,95%

303010 Hushållsprodukter 2,95%

35 Hälsovård 15,28%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

6,33%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,67%

352020 Läkemedel 8,28%

40 Finans 15,74%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

98,24%

Nr 2 Annat
1,76%

Nr 1A Hållbara
31,05%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

67,19%

Taxonomiförenliga
1,82%

Andra
miljörelaterade

8,67%

Sociala
20,55%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

401010 Banker 10,05%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 2,72%

403010 Försäkring 2,97%

45 Informationsteknologi 13,74%

451020 IT-tjänster 5,46%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

5,31%

453010 Halvledare 2,97%

50 Kommunikationstjänster 8,66%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,46%

502020 Underhållning 3,55%

502030 Interaktiva medier och tjänster 1,66%

60 Fastigheter 1,96%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

1,96%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 8,67% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,82% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 20,55% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 15 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Japan Terna, org .nr 802015-0754 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Japan Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Japan Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentl iga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen , vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  MIKAEL SENS

Handelsbanken Kina Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Kina, 
Hongkong och Taiwan eller som handlas på dessa marknader. Fonden 
placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande 
verksamhets- eller marknadsområde. Den tematiska investeringsstrategin 
innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms 
medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna 
förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att 
skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, 
Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i 
kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall 
bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS 
ESG Golden Dragon UCITS Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens aktiva risk har under de senaste åren legat på en nivå mellan 

cirka 2,5 och 4,2% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan 
risk och avkastning. Risknivån varierar något över tid, vilket har berott på 
olika orsaker såsom grad av sektorkoncentration, grad av övertygelse i 
specifika investeringar vilket påverkar storleken på innehavet jämfört med 
vikten i index etc. 
  
Under 2019 ändrades fondens jämförelseindex från ett brett 
marknadsindex (MSCI Golden Dragon) till ett ”smalare” hållbarhetsjusterat 
index (Solactive ISS ESG Screened Golden Dragon). Detta i syfte att för 
fonden få ett så relevant index som möjligt utifrån fondens 
placeringsinriktning. Förändringen gjorde att indexvikterna ökade för ett 
antal av fondens överviktspositioner. Förändringen påverkade inte fondens 
totala risk (volatilitet) men fondens aktiva risk, d.v.s. dess relativa risk mot 
sitt nya jämförelseindex, minskade. Under de senaste åren har dessutom 
förvaltarens övertygelse i några av de tidigare stora överviktpositionerna 
varit lägre än förut och storleken på dessa positioner har följaktligen 
minskats, vilket resulterat i en lägre aktiv risk. Sammantaget har dessa 
faktorer lett till en ovanligt låg aktiv risk under de senaste åren. Under 2022 
ökade den aktiva risken på grund av högre volatilitet för portföljens 
teknologiaktier i allmänhet. Dessutom ökade fonden påtagligt sitt innehav i 
det kinesiska e-handelsbolaget Pinduoduo, vars aktie uppvisar stora 
kursrörelser. 

Portföljen

Fonden sjönk med -10,7% under 2022*.  
De bolag som bidrog mest till avkastningen var livförsäkringsbolaget AIA 
Group, e-handelsbolaget Pinduoduo, teleoperatören China Mobile samt 
fastighetsbolagen China Resources Land och China Overseas Land & 
Investment. De bolag som påverkade avkastningen mest negativt var de 
taiwanesiska halvledarbolagen Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Corporation, Mediatek och Realtek, internetbolaget Tencent, 
kameralinstillverkaren Sunny Optical, China Merchants Bank, 
e-handelsbolaget Alibaba samt mobilspelsbolaget NetEase. 
Halvledarsektorn har drabbats av en tydlig försvagning i efterfrågan på 
konsumentelektronik som mobiltelefoner och datorer samt av påbörjade 
lagerneddragningar i hela värdekedjan. Efterfrågan från molnrelaterade 
bolag är också lite svagare just nu. Trots en pågående stor kris i den 
kinesiska fastighetssektorn kommer några av våra bästa investeringar från 
just den sektorn. Välskötta, stabila och delvis statsägda fastighetsbolag 
har gynnats relativt sett i turbulensen. AIA Group hade en mycket stark 
avslutning på året efter att Kina hade deklarerat slutet på sina omfattande 
covid-relaterade restriktioner. Nu kan fastlandskineserna åter resa till 
Hongkong för att teckna försäkringar. Fondens fokus på starka bolag inom 
teknologi och digitalisering kvarstår. Vi är långsiktigt fortsatt positiva till 
dessa områden eftersom de gynnas av den ökande köpkraften hos 
medelklassen och visar god tillväxt och lönsamhet samt relativt starka 
kassaflöden. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan. Detta innebär att risken i 
fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond 
som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar 
sker dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att 
minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot marknader 
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där likviditeten ofta är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med mer utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil. Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad 
exponering för operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska 
beslut, risker till följd av brister i den finansiella infrastrukturen eller 
svagheter i ett lands eller regions värdepappersreglering. Operativa risker 
kan om de materialiseras påverka fondens utveckling och värde negativt. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 
oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Kina (Finland) lades 
samman med Handelsbanken Kinafond (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 

tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Kina Tema A1 - SEK 247,45 276,95 280,30 240,23 177,85 196,36 144,00 126,45 120,67 -
 Kina Tema A1 - EUR 22,25 26,90 27,89 22,86 17,55 19,97 15,03 13,81 12,74 -
 Kina Tema A1 - NOK 233,94 269,73 292,22 225,51 173,71 196,17 136,44 132,76 115,57 -
 Kina Tema A9 - SEK 100,04 110,95 111,29 - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR 22,80 27,31 28,07 - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK 89,52 102,26 109,64 - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK 97,76 113,68 119,16 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -249 -250 15 -135 -642 1 627 -44 -652 -98 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 2 266 2 810 3 216 2 771 2 180 3 089 933 870 1 403 -
 Kina Tema A1 - SEK 2 096 2 605 2 938 2 585 2 034 2 934 862 806 1 333 -
 Kina Tema A1 - EUR 5 7 7 10 8 8 6 5 6 -
 Kina Tema A1 - NOK 93 115 131 77 66 72 17 17 15 -
 Kina Tema A9 - SEK 0 4 16 - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR 1 1 6 - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK 0 0 0 - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK 5 2 1 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 9 186 10 179 11 562 11 536 12 255 15 731 6 481 6 881 11 626 -
 Kina Tema A1 - SEK 8 470 9 408 10 482 10 759 11 434 14 943 5 983 6 373 11 047 -
 Kina Tema A1 - EUR 214 248 250 435 441 419 374 384 445 -
 Kina Tema A1 - NOK 398 425 449 342 379 369 124 125 134 -
 Kina Tema A9 - SEK 3 38 145 - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR 52 43 230 - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK 0 0 0 - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK 48 17 5 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Kina Tema A1 - SEK -10,7 -1,2 16,7 35,1 -9,4 36,4 13,9 4,8 26,5 10,9
 Kina Tema A1 - EUR -17,3 -3,6 22,0 30,3 -12,1 32,9 8,8 8,4 18,2 7,5
 Kina Tema A1 - NOK -13,3 -7,7 29,6 29,8 -11,4 43,8 2,8 14,9 28,3 22,5
 Kina Tema A9 - SEK -9,8 -0,3 11,3 - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR -16,5 -2,7 16,9 - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK -12,5 -6,7 9,6 - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK -10,5 -1,2 16,6 35,1 -9,4 36,4 13,9 4,8 26,5 10,9

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Kina Tema A1 - SEK -10,5 -2,3 13,8 33,3 -7,6 29,5 13,6 -0,3 31,3 5,5
 Kina Tema A1 - EUR -17,1 -4,6 19,0 28,6 -10,3 26,2 8,6 3,1 22,7 2,3
 Kina Tema A1 - NOK -13,1 -8,7 26,4 28,1 -9,6 36,6 2,5 9,3 33,1 16,5
 Kina Tema A9 - SEK -10,5 -2,3 7,3 - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR -17,1 -4,6 12,7 - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK -13,1 -8,7 10,7 - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK -10,5 -2,3 13,8 33,3 -7,6 29,5 13,6 -0,3 31,3 5,5

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Kina Tema A1 - SEK 4,3 3,3 2,5 2,8 2,6 2,3 3,0 3,0 2,5 2,1
 Kina Tema A1 - EUR 4,3 3,3 2,5 2,8 2,6 2,3 3,0 3,0 2,5 -
 Kina Tema A1 - NOK 4,3 3,3 2,5 2,8 2,6 2,3 3,0 3,0 2,5 -
 Kina Tema A9 - SEK 4,3 - - - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR 4,3 - - - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK 4,3 - - - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK 4,3 3,3 2,5 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Kina Tema A1 - SEK -6,0 7,4 25,5 10,6 11,1 24,6 9,2 15,1 18,5 13,8
 Kina Tema A1 - EUR -10,7 8,5 26,1 7,0 8,1 20,3 8,6 13,2 12,7 14,1
 Kina Tema A1 - NOK -10,5 9,4 29,7 7,2 12,8 21,6 8,7 21,4 25,3 18,5
 Kina Tema A9 - SEK -5,2 - - - - - - - - -
 Kina Tema A9 - EUR -9,9 - - - - - - - - -
 Kina Tema A10 - NOK -9,6 - - - - - - - - -
 Kina Tema B1 - SEK -5,9 7,3 25,5 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -6,5 5,5 23,2 11,0 9,4 21,3 6,4 14,4 17,7 10,6
EUR -11,1 6,5 23,7 7,4 6,4 17,1 5,8 12,5 12,0 10,9
NOK -10,9 7,4 27,3 7,6 11,1 18,3 5,8 20,6 24,5 15,2

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Kina Tema A1 - SEK 4,7 14,0 17,3 14,8 13,3 18,0 14,4 7,1 7,0 10,0
 Kina Tema A1 - EUR 2,2 12,3 15,1 12,4 10,2 14,8 12,7 6,7 8,7 14,9
 Kina Tema A1 - NOK 3,6 14,6 17,1 14,3 14,0 21,7 16,3 11,3 10,6 11,4
 Kina Tema B1 - SEK 4,8 14,0 17,2 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 4,2 12,2 15,6 12,6 12,2 15,2 12,7 5,8 7,3 10,2
EUR 1,6 10,6 13,5 10,3 9,2 12,1 11,1 5,5 9,0 15,1
NOK 3,0 12,8 15,4 12,1 13,0 18,9 14,6 10,0 11,0 11,7

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Kina Tema A1 - SEK 11,1 14,2 12,1 10,8 11,6 7,3 - - - -
 Kina Tema A1 - EUR 8,3 12,5 10,8 10,5 12,5 6,8 - - - -
 Kina Tema A1 - NOK 12,3 15,5 14,2 12,5 12,7 9,1 - - - -
 Kina Tema B1 - SEK 11,2 14,2 12,0 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,6 12,4 10,6 9,9 11,2 6,8 - - - -
EUR 6,8 10,8 9,4 9,6 12,1 6,4 - - - -
NOK 10,7 13,7 12,7 11,5 12,3 8,7 - - - -

Utdelning per andel, SEK 3,70 4,62 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 1,04 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Golden Dragon UCITS Index 
T o m  2017-10-31: MSCI Golden Dragon Net 
T o m  2019-04-30: MSCI Golden Dragon 10/40 Net 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Kina Tema A1 1,85
 Kina Tema A9 0,95
 Kina Tema A10 0,60
 Kina Tema B1 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Kina Tema A1 1,85
 Kina Tema A9 0,95
 Kina Tema A10 0,60
 Kina Tema B1 1,85

Årlig avgift, % 
 Kina Tema A1 1,85
 Kina Tema A9 0,95
 Kina Tema A10 0,60
 Kina Tema B1 1,85

Transaktionskostnader, tSEK 2 233

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,14

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Kina Tema A1 168,60
 Kina Tema A9 86,95
 Kina Tema A10 54,68
 Kina Tema B1 168,61

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Kina Tema A1 11,20
 Kina Tema A9 5,77
 Kina Tema A10 3,63
 Kina Tema B1 11,20

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 26,7 

Total risk % - A1 EUR 25,9 

Total risk % - A1 NOK 27,1 

Total risk % - A9 SEK 26,7 

Total risk % - A9 EUR 25,9 

Total risk % - A10 NOK 27,1 

Total risk % - B1 SEK 26,6 

Total risk i index % - A1 SEK 24,8 

Total risk i index % - A1 EUR 24,0 

Total risk i index % - A1 NOK 25,2 

Total risk i index % - A9 SEK 24,8 

Total risk i index % - A9 EUR 24,0 

Total risk i index % - A10 NOK 25,2 

Total risk i index % - B1 SEK 24,8 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Golden Dragon UCITS

Index

Active Share % 40,7 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,4 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 0,4 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,4 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 1,3 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 1,2 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 1,3 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,5 

Informationskvot - A1 SEK 0,1 

Informationskvot - A1 EUR 0,1 

Informationskvot - A1 NOK 0,1 

Informationskvot - A9 SEK 0,3 

Informationskvot - A9 EUR 0,3 

Informationskvot - A10 NOK 0,3 

Informationskvot - B1 SEK 0,1 

Sharpekvot - A1 SEK -0,2 

Sharpekvot - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot - A9 SEK -0,2 

Sharpekvot - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 NOK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,5 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,5 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,5 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,5 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,3 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -333 804 -166 015
Ränteintäker 867 35
Utdelningar 67 902 81 072
Valutakursvinster och -förluster netto 16 233 1 957
Övriga finansiella intäkter 220 458
Övriga intäkter 294 4
Summa intäkter och värdeförändring -248 287 -82 491

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 44 390 68 956
Räntekostnader 69 183
Övriga finansiella kostnader 44 91
Övriga kostnader 2 313 4 339
Summa kostnader 46 817 73 570
Årets resultat -295 104 -156 060

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 200 126 432 917

Realisationförluster -235 176 -169 160

Orealiserade vinster/förluster -298 755 -429 772

Summa -333 804 -166 015

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 055 506 90,7 2 779 646 98,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 055 506 90,7 2 779 646 98,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 221 457 9,8 102 474 3,6
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 491 0,1 4 188 0,1
Övriga tillgångar - - 40 512 1,4
Summa tillgångar 2 278 455 100,6 2 926 820 104,2

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 525 0,2 4 473 0,2
Övriga skulder 9 202 0,4 112 291 4,0
Summa skulder 12 728 0,6 116 764 4,2
Fondförmögenhet Not 1) 2 265 728 100,0 2 810 055 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 130 267 5,7 96 389 3,4
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 139 537 6,2 101 743 3,6

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 810 055 3 215 790
Andelsutgivning 1) 575 561 2 473 251
Andelsinlösen 1) -824 658 -2 722 836
Resultat enligt resultaträkning -295 104 -156 060
Utdelning till andelsägarna -126 -89
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 265 728 2 810 055

1) Varav 2 411 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   90,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

BERMUDA

Hongkong Land 130 000 6 231 0,3 
  6 231 0,3 
CAYMANÖARNA

KWG Living Group Holdings 392 700 907 0,0 
Silergy Corp 20 000 2 960 0,1 
  3 866 0,2 
HONGKONG

AIA Group 1 091 426 126 471 5,6 
ASMPT 30 000 2 229 0,1 
China Mengniu Dairy 300 000 14 178 0,6 
China Overseas Grand Oceans Group 647 859 2 932 0,1 
China Overseas Land & Investment 652 670 17 949 0,8 
China Resources Land 609 075 29 069 1,3 
Geely Automobile Holdings 250 000 3 805 0,2 
Hang Seng Bank 51 900 8 993 0,4 
Hong Kong Exchanges and Clearing 68 860 30 998 1,4 
New World Development Company N1 151 488 4 449 0,2 
Nine Dragons Paper Holdings 400 000 3 802 0,2 
NWS Holdings 570 853 5 144 0,2 
Pacific Basin Shipping 2 101 000 7 405 0,3 
Sino Land 147 064 1 916 0,1 
SITC International 1 600 000 37 081 1,6 
Sun Hung Kai Properties 68 900 9 824 0,4 
Swire Properties 400 000 10 594 0,5 
Techtronic Industries 130 000 15 116 0,7 
The Link Real Estate Investment Trust 252 971 19 351 0,9 
Wharf Holdings 130 000 3 983 0,2 
Wharf Real Estate Investment 140 000 8 504 0,4 
Xinyi Glass Holdings 2 004 677 38 912 1,7 
  402 703 17,8 
KINA

Alibaba Group Holding 20 000 2 303 0,1 
Alibaba Group Holding ADR 154 911 142 186 6,3 
Amperex Tech A 20 000 11 793 0,5 
Anhui Conch Cement HKD 353 877 12 897 0,6 
Anta Sports 80 000 10 926 0,5 
Autohome 25 000 7 971 0,4 
Baidu 40 000 5 965 0,3 
Baidu ADR 19 224 22 911 1,0 
BYD  111 317 28 622 1,3 
China Construction Bank 7 794 297 50 882 2,2 
China Life Insurance HKD 300 000 5 367 0,2 
China MeiDong Auto Holdings 100 000 2 139 0,1 
China Merchants Bank 359 686 20 960 0,9 
China Resources Mixc Lifestyle Services 16 608 879 0,0 
China South Locomotive and Rolling Stock 200 000 841 0,0 
Fosun International 337 880 2 869 0,1 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Ganfeng Lithium Group H 84 000 6 538 0,3 
H World Group ADR 28 000 12 376 0,5 
Haier Smart Home A 799 765 29 321 1,3 
Haier Smart Home H  208 000 7 386 0,3 
Hainan Meilan International Airport 130 000 4 122 0,2 
Industrial & Commercial Bank of China HKD 6 412 404 34 413 1,5 
Innovent Bio 100 000 4 472 0,2 
JD.com  21 831 6 418 0,3 
JD.com ADR 129 436 75 700 3,3 
Li Ning 250 000 22 611 1,0 
Longfor Properties 280 000 9 083 0,4 
Meituan B 300 021 69 972 3,1 
Midea Group A 249 969 19 408 0,9 
NetEase 90 040 68 139 3,0 
Pinduoduo Sp A 70 000 59 480 2,6 
Ping An Insurance 369 117 25 451 1,1 
Postals Savings Bank of China 2 500 000 16 187 0,7 
S.F. Holding A 80 000 6 926 0,3 
Shanghai International Airport 63 967 5 533 0,2 
Shenzhen Dynanonic A 10 000 3 441 0,2 
Shenzhou International Group Holdings 260 000 30 475 1,3 
Sun Art Retail Group 905 087 3 093 0,1 
Sunny Optical Technology Group 64 534 7 999 0,4 
Tencent 439 863 196 128 8,7 
Topsports International Holdings 1 200 000 9 916 0,4 
TravelSky Technology 270 000 5 947 0,3 
Trip com Group ADR 30 000 10 753 0,5 
Weibo A  20 000 3 984 0,2 
Weichai Power 1 867 540 26 128 1,2 
WuXi AppTec 100 000 11 007 0,5 
Wuxi Biologics Cayman 400 000 31 960 1,4 
Xiaomi 700 000 10 223 0,5 
Xinyi Solar Holdings 924 177 10 660 0,5 
Yadea Group Holdings  500 000 8 717 0,4 
ZTO Express Cayman ADR 35 551 9 953 0,4 
  1 193 430 52,7 
LUXEMBURG

L'Occitane International 130 000 4 226 0,2 
  4 226 0,2 
SINGAPORE

BOC Aviation 50 000 4 349 0,2 
  4 349 0,2 
TAIWAN

Aspeed Technology 12 100 6 912 0,3 
Cathay Financial Holding 973 456 13 200 0,6 
Chailease Holding 93 660 6 890 0,3 
Chailease Holding A Pref 9 034 300 0,0 
Chicony Electronics 100 000 2 926 0,1 
Chicony Power Technology 150 000 3 712 0,2 
Chunghwa Telecom 193 892 7 428 0,3 
Delta Electronics 300 000 29 138 1,3 
eMemory Technology 30 000 13 577 0,6 
Fubon Financial Holding C 351 7 0,0 
Fubon Group Preferred B 15 170 296 0,0 
Hon Hai Precision Industry 800 000 27 093 1,2 
Largan Precision 12 000 8 299 0,4 
Mediatek 200 000 42 376 1,9 
Realtek Semiconductor 350 000 33 341 1,5 
Sinbon Electronics 100 000 9 323 0,4 
Taiwan Semiconductor 1 434 598 218 122 9,6 
Universal Vision Biotechnology 63 000 6 375 0,3 
  429 313 18,9 
USA

Yum China Holdings 20 000 11 389 0,5 
  11 389 0,5 
Noterade aktier  2 055 506 90,7 

Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

KINA

China Animal Healthcare 250 000 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 055 506 90,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  210 221 9,3 
Total summa fondförmögenhet  2 265 728 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Alibaba Group 6,4 

JD.COM Inc 3,6 

Haier Smart Home 1,6 

Baidu 1,3 

Chailease Holding Company Ltd 0,3 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 130 267

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 6,3

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 75 910
Brittiska staten 10 952
Lasertec Corp  1 549
Asahi Group Holdings 1 450
Toshiba Corp 1 450
Shiseido Co Ltd  1 450
Ms&Ad Insurance Group Holdings 1 450
Itochu 1 450
Kubota 1 450
Nexon Co Ltd  1 450

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Goldman Sachs International 44 768
J.P. Morgan Securities 34 021
Barclays Capital Securities 29 007
Barclays Bank 13 838
HSBC Bank 9 040
UBS AG London Branch 4 925
Citigroup Global Markets 3 938

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 87 985
Aktier 51 553

139 537
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader 103
Tre månader till ett år 929
Mer än ett år 86 952
Obestämd löptid 51 553

139 537

Motparternas hemvist,  tSEK 

Storbritannien 139 537

139 537

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 543
CAD 56
CHF 36
DKK 74
EUR 1 914
GBP 12 405
HKD 1 002
JPY 30 629
NZD 0
SEK 196
USD 92 681

139 537

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 139 537

139 537
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 220 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kina Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300OI4TVK9TIFJ835

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
28,40% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 28,40%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12) & Främja hållbara
byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och välbefinnande (SDG 3),
Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 28,40%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 392,45

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

912,54

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,14%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
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sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 15 387,20 90,72% 90,72%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 089,70 90,72% 90,72%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 54 065,34 90,72% 90,72%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

18 476,87

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

72 542,23

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

392,45 90,72% 90,72%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

99,96 90,72%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

912,54 90,40% 90,72%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

185,37 90,40%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,14% 90,54% 90,72%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

93,82% 38,88% 90,72%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,11% 32,35% 90,72%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,77

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,12

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,04

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

0,75

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 9 148,05

å

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 90,54% 90,72%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,01 6,57% 90,72%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,25 59,55% 90,72%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 90,72% 90,72%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

97,01% 87,09% 90,72%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

8,50% 0,19% 90,72%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

12,40% 86,91% 90,72%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 90,72% 90,72%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

71,81% 89,85% 90,72%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

37,76% 86,30% 90,72%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Taiwan Semiconductor Halvledare 9,63% TW

Tencent Holdings Ord Shs Interaktiva medier och tjänster 8,66% CN

Alibaba Group Holding ADR Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

6,28% CN

AIA Group Ltd Försäkring 5,58% HK

JD.Com ADR Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

3,34% CN

Meituan B Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

3,09% CN

NetEase ADR Underhållning 3,01% CN

Pinduoduo Sp ADS-A Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

2,63% CN

China Construction Bank Banker 2,25% CN

Mediatek Halvledare 1,87% TW

Xinyi Glass Hlds Ord Shs Byggprodukter 1,72% HK

SITC International Holdings Ord Shs Marin 1,64% HK

Industrial & Commercial Bank of China Banker 1,52% CN

Realtek Semiconductor Corp Halvledare 1,47% TW

Wuxi Biologics Cayman Inc Life Sciences verktyg och
tjänster

1,41% CN

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

90,72%

Nr 2 Annat
9,28%

Nr 1A Hållbara
28,40%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

62,32%

Taxonomiförenliga
3,64%

Andra
miljörelaterade

13,08%

Sociala
11,69%
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Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 1,18%

151010 Kemikalier 0,15%

151020 Byggmaterial 0,57%

151040 Metaller & gruvdrift 0,29%

151050 Papper & Skogsprodukter 0,17%

20 Industri 7,94%

201020 Byggprodukter 1,72%

201040 Elektrisk utrustning 0,68%

201050 Industrikonglomerat 0,35%

201060 Maskineri 1,86%

201070 Handelsföretag och distributörer 0,19%

203010 Flygfrakt & logistik 0,74%

203030 Marin 1,96%

203050 Transportinfrastruktur 0,43%

25 Sällansköpsvaror 24,89%

251020 Bilar 1,82%

252010 Hushållsvaror 2,48%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 2,83%

253010 Hotell, restauranger och fritid 1,52%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

15,71%

255040 Specialaffär 0,53%

30 Dagligvaror 0,95%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

0,14%

302020 Mat produkter 0,63%

303020 Personliga produkter 0,19%

35 Hälsovård 2,44%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

0,34%

352010 Bioteknik 0,20%

352020 Läkemedel 0,00%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

1,90%

40 Finans 15,02%

401010 Banker 5,80%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 0,32%

402030 Kapitalmarknader 1,37%

403010 Försäkring 7,54%

45 Informationsteknologi 19,03%

451020 IT-tjänster 0,26%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

0,58%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,61%

453010 Halvledare 14,57%

50 Kommunikationstjänster 13,79%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

0,33%

502020 Underhållning 3,01%

502030 Interaktiva medier och tjänster 10,46%

60 Fastigheter 5,61%

601010 Fastighetsfond - Equity REIT 0,85%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

4,76%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 13,08% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 3,64% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 11,69% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 4 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 8 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 22 st bolagsstämmor under referensperioden.

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kina Terna, org.nr 515602-6931 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kina Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kina Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i i:ivrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information . 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gi:ir inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och i:ivervaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i i:ivrigt inhamtat under revisionen samt bedi:imer om informationen i i:ivrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedi:imer ar ni:idvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag , och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den l ~ mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KRISTOFFER EKLUND  

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Latinamerika 
och Mellanamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har 
minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika. Fonden 
placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår 
bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett 
eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN:s 
medlemsländer. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering 
sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell 
förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag 
verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt 
över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, 
Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Latin 
America LMS UCITS Index NTR (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de 
bolag som denne anser vara de mest välskötta ur ett ekonomiskt och 
hållbarhetsperspektiv, med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av 
marknaden. Inom ramen för den tematiska förvaltningen placerar fonden i 
bolag som enligt fondbolagets bedömning genom sina produkter, tjänster 
eller verksamheter har eller förväntas få en positiv påverkan (impact) på 
något av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling enligt FN. Fonden 
består normalt av 30-70 bolag, vilket är betydligt färre än fondens 
jämförelseindex. Fonden investerar i bolag oavsett om dessa ingår i 
jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 

den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida. 
  
Fonden har en tematisk förvaltningsprocess och har generellt betydligt 
färre innehav än jämförelseindex. Detta har bidragit till att fondens aktiva 
risk har varierat mellan cirka 4,5 och 6,5 % vilket förvaltaren bedömt 
medfört en god balans mellan risk och avkastning. Den aktiva risken har 
under senaste åren legat mellan 5 och 6%. 

Portföljen

Fonden steg med 19,5% under 2022*.  
Fonden har under andra halvan av året ändrat inriktning till att endast 
investera i bolag som vi anser bidra till FN:s 17 globala mål om hållbar 
utveckling. Volatilitet i regionen har liksom under första halvåret även 
präglat andra halvåret av 2022. Ett händelserikt år där Brasilien haft det 
jämnaste presidentvalet i historien som resulterade i att Lula vann mot 
sittande presidenten Bolsonaro. Oro för huruvida den nya presidentens 
reformer kommer vara mindre marknadsvänliga samt avsteg från taket för 
offentliga utgifter, tillsammans med höga räntor, hög inflation och oro för 
global tillväxt har föranlett hög volatilitet i aktiemarknaden. Denna trend har 
förstärkts och dominerat utvecklingen i marknaden under senaste 
månaderna. Överlag har valutorna i regionen stärkts mot svenska kronan, 
vilket gett en positiv effekt för svenska investerare. Sämsta bidragsgivare till 
avkastningen har varit Dexco. Bolaget är dels konsumentcykliskt, dels nära 
kopplat till byggcykeln som utvecklats svagt under andra halvan av året där 
höga räntor och råvaror ökat kostnaden för byggbolagen. Vi kan se att 
bolag som varit största bidragsgivare under första halvåret även varit några 
av fondens bästa bidragsgivare för helåret. Bolag som banken Banco do 
Brasil med god lönsamhetsutveckling och restaurangkedjan Arcos 
Dorados  som gynnats av återöppningen av samhället ligger fortsatt i topp 
för helåret. Bästa bidragsgivare i fonden under 2022 har dock varit Copel, 
på temat infrastruktur, som i november annonserade att möjligheten ses 
över till privatisering, vilket fick aktien att uppvärderas kraftigt. Ett annat 
tema som kraftigt bidragit positivt till fondens utveckling under 2022 är 
Mexikos växande roll i de globala logistikkedjorna, vilket föranlett hög 
aktivitet för bland annat banker och fastighetsbolag där innehav i Banco 
Regional respektive Vesta varit starka bidragsgivare till fonden. Fonden är 
tematiskt förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har 
positiv påverkan på samhällen de verkar i. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Latinamerika. Detta innebär att risken i fonden normalt 
är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar 
sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i 
företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska 
risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot marknader 
där likviditeten ofta är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med mer utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil. Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad 
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exponering för operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska 
beslut, risker till följd av brister i den finansiella infrastrukturen eller 
svagheter i ett lands eller regions värdepappersreglering. Operativa risker 
kan om de materialiseras påverka fondens utveckling och värde negativt. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden har hållbara investeringar som mål och i bilagan till denna  
årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska 
lämnas för fonden enligt artikel 9 i förordningen (EU/2019/2088) om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
16 augusti 2022 ändrades fondbestämmelserna och i samband med det 
bytte fonden namn från Handelsbanken Latinamerika Tema till 
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema. 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 

med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

50

100

150

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 270,31 226,28 251,00 362,43 281,72 301,82 263,21 196,48 252,39 237,72
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR 24,31 21,98 24,98 34,49 27,80 30,70 27,47 21,45 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 255,56 220,39 261,68 340,21 275,15 301,52 249,39 206,29 - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 76,66 63,17 69,46 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR 24,84 22,28 25,12 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK 103,45 88,43 103,89 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 190,51 165,45 190,21 288,13 230,00 256,04 231,79 177,90 235,67 229,59

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 242 -575 262 42 -529 86 542 -448 -856 -758

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 2 491 1 932 2 770 3 517 2 704 3 491 2 937 1 794 2 785 3 471
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 2 282 1 767 2 332 3 084 2 635 3 405 2 865 1 745 2 782 3 462
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR 15 13 27 37 3 3 3 2 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 43 29 39 46 41 52 44 31 - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 0 0 1 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR 0 0 0 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK 0 0 134 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9

Antal andelar totalt, tusental 9 217 8 537 11 827 9 703 9 599 11 566 11 160 9 132 11 035 14 601
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 8 441 7 808 9 290 8 509 9 352 11 281 10 884 8 879 11 021 14 561
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR 601 592 1 074 1 059 98 110 100 103 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 170 131 148 134 148 174 175 149 - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 0 0 19 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR 4 5 5 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK 0 0 1 289 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 1 1 1 1 1 1 1 1 14 40

Total avkastning i %  
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 19,5 -9,9 -30,7 28,6 -6,7 14,7 34,0 -22,2 6,2 -14,2
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR 10,6 -12,0 -27,6 24,1 -9,5 11,8 28,0 -19,5 -0,8 -16,8
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 16,0 -15,8 -23,1 23,6 -8,7 20,9 20,9 -14,7 7,6 -5,2
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 21,3 -9,1 -30,5 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR 11,5 -11,3 -27,0 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK 17,0 -14,9 - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 19,5 -10,0 -30,6 28,6 -6,7 14,7 34,0 -22,2 6,2 -14,2

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 14,9 -8,3 -23,3 27,5 1,3 11,5 41,2 -25,7 6,9 -14,5
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR 6,4 -10,5 -19,8 23,0 -1,8 8,7 35,0 -23,2 -0,1 -17,1
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 11,6 -14,3 -14,8 22,5 -1,0 17,6 27,4 -18,6 8,4 -5,5
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 14,9 -8,3 -25,1 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR 6,4 -10,5 -21,4 - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK 11,6 -14,3 - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 14,9 -8,3 -23,3 27,5 1,3 11,5 41,2 -25,7 6,9 -14,5

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 5,6 5,7 4,7 4,7 5,2 6,4 6,6 4,8 4,7 4,7
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR 5,6 5,7 4,7 4,7 5,2 6,4 6,6 4,8 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 5,6 5,7 4,7 4,7 5,2 6,4 6,6 4,8 - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 5,6 - - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR 5,6 - - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK 5,6 - - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 5,6 5,8 4,8 4,7 5,2 6,4 6,6 4,8 4,7 4,7

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK 3,8 -21,0 -5,6 9,6 3,5 23,9 2,1 -9,1 -4,5 0,3
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR -1,4 -20,2 -5,2 6,0 0,6 19,6 1,5 -10,6 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK -1,2 -19,5 -2,5 6,2 5,0 20,9 1,6 -4,2 - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - SEK 5,1 - - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A9 - EUR -0,6 - - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema A10 - NOK -0,2 - - - - - - - - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK 3,7 -20,9 -5,5 9,6 3,5 23,9 2,1 -9,1 -4,5 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 2,7 -16,1 -1,1 13,6 6,3 25,5 2,4 -10,9 -4,4 -5,7
EUR -2,4 -15,3 -0,7 9,9 3,3 21,1 1,8 -12,4 - -
NOK -2,2 -14,6 2,2 10,1 7,9 22,4 1,9 -6,1 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK -2,2 -3,0 5,0 7,5 3,5 1,7 2,2 -8,0 -0,2 11,7
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR -4,6 -4,4 3,1 5,3 0,7 -1,0 0,7 -8,3 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK -3,3 -2,4 4,9 7,1 4,1 4,9 3,9 -4,4 - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK -2,2 -2,9 5,1 7,5 3,5 1,7 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 0,9 0,2 9,3 8,6 4,8 1,4 -0,1 -10,1 -2,7 8,3
EUR -1,6 -1,2 7,3 6,4 2,0 -1,4 -1,5 -10,4 - -
NOK -0,3 0,8 9,1 8,2 5,5 4,5 1,7 -6,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Latinamerika Impact Tema A1 - SEK -0,2 -0,4 -1,7 3,6 7,5 2,7 4,5 3,5 12,3 14,4
 Latinamerika Impact Tema A1 - EUR -2,8 -1,9 -2,8 3,3 8,4 2,3 3,8 3,7 - -
 Latinamerika Impact Tema A1 - NOK 0,8 0,7 0,1 5,1 8,6 4,5 4,9 5,7 - -
 Latinamerika Impact Tema B1 - SEK -0,2 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,1 0,1 -0,9 2,8 6,6 1,4 3,4 2,0 11,4 13,5
EUR -1,5 -1,4 -2,0 2,5 7,4 1,0 2,8 2,2 - -
NOK 2,1 1,2 1,0 4,3 7,6 3,2 3,8 4,2 - -

Utdelning per andel, SEK 6,74 6,16 11,53 6,90 10,24 9,27 5,34 7,07 6,89 9,69

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Latin America Large, Small & Mid Cap UCITS Index 
T o m  2019-04-30: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Latinamerika Impact Tema A1 1,60
 Latinamerika Impact Tema A9 0,80
 Latinamerika Impact Tema A10 0,60
 Latinamerika Impact Tema B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Latinamerika Impact Tema A1 1,60
 Latinamerika Impact Tema A9 0,80
 Latinamerika Impact Tema A10 0,60
 Latinamerika Impact Tema B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Latinamerika Impact Tema A1 1,60
 Latinamerika Impact Tema A9 0,80
 Latinamerika Impact Tema A10 0,60
 Latinamerika Impact Tema B1 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 2 171

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,07

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Latinamerika Impact Tema A1 187,20
 Latinamerika Impact Tema A9 93,60
 Latinamerika Impact Tema A10 70,20
 Latinamerika Impact Tema B1 187,22

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Latinamerika Impact Tema A1 10,96
 Latinamerika Impact Tema A9 5,48
 Latinamerika Impact Tema A10 4,11
 Latinamerika Impact Tema B1 10,96

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,5

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 23,7 

Total risk % - A1 EUR 23,9 

Total risk % - A1 NOK 23,1 

Total risk % - A9 SEK 23,8 

Total risk % - A9 EUR 23,9 

Total risk % - A10 NOK 23,1 

Total risk % - B1 SEK 23,7 

Total risk i index % - A1 SEK 25,1 

Total risk i index % - A1 EUR 25,7 

Total risk i index % - A1 NOK 24,4 

Total risk i index % - A9 SEK 25,1 

Total risk i index % - A9 EUR 25,7 

Total risk i index % - A10 NOK 24,4 

Total risk i index % - B1 SEK 25,1 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Latin America

Large,
Small & Mid Cap UCITS

Index

Active Share % 60,3 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 1,1 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 1,1 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 1,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 2,4 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 1,9 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 2,0 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 1,1 

Informationskvot - A1 SEK 0,2 

Informationskvot - A1 EUR 0,2 

Informationskvot - A1 NOK 0,2 

Informationskvot - A9 SEK 0,4 

Informationskvot - A9 EUR 0,3 

Informationskvot - A10 NOK 0,4 

Informationskvot - B1 SEK 0,2 

Sharpekvot - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot - A1 EUR -0,1 

Sharpekvot - A1 NOK -0,1 

Sharpekvot - A9 SEK 0,2 

Sharpekvot - A9 EUR 0,0 

Sharpekvot - A10 NOK 0,0 

Sharpekvot - B1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,1 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,1 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,1 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,1 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 234 032 -312 232
Ränteintäker 459 9
Utdelningar 116 468 82 437
Valutakursvinster och -förluster netto 10 306 3 465
Övriga finansiella intäkter 76 26
Övriga intäkter 291 32
Summa intäkter och värdeförändring 361 632 -226 262

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 42 702 36 412
Räntekostnader 174 61
Övriga finansiella kostnader 15 5
Övriga kostnader 1 282 773
Summa kostnader 44 173 37 252
Årets resultat 317 460 -263 514

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 219 373 233 381

Realisationförluster -328 746 -460 433

Orealiserade vinster/förluster 343 405 -85 180

Summa 234 032 -312 232

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 442 236 98,0 1 863 322 96,5
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 442 236 98,0 1 863 322 96,5
Bankmedel och övriga likvida 
medel 41 640 1,7 62 804 3,3
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 10 830 0,4 5 877 0,3
Övriga tillgångar 84 0,0 2 307 0,1
Summa tillgångar 2 494 791 100,1 1 934 310 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 415 0,1 2 650 0,1
Summa skulder 3 415 0,1 2 650 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 2 491 376 100,0 1 931 660 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 24 328 1,0 42 381 2,2
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 26 128 1,0 44 992 2,3

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 1 931 660 2 770 016
Andelsutgivning 1) 2 320 082 361 961
Andelsinlösen 1) -2 077 818 -936 796
Resultat enligt resultaträkning 317 460 -263 514
Utdelning till andelsägarna -8 -7
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 491 376 1 931 660

1) Varav 71 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

AUSTRALIEN

Allkem 674 947 53 605 2,2 
  53 605 2,2 
BRASILIEN

Aeris Industria e Comercio 1 608 083 3 586 0,1 
Arco Platform Rg A 128 300 18 047 0,7 
B3 Brasil Bolsa Balcao 4 721 223 123 081 4,9 
Banco BTG Pactual Units 756 740 35 752 1,4 
Banco do Brasil 571 263 39 154 1,6 
Boa Vista Servicos 1 190 000 17 050 0,7 
Cia Paranaense de Energia 99 100 1 547 0,1 
Companhia Paranaense de Energia - Copel 929 930 70 637 2,8 
Cruzeiro do Sul Educacional 1 018 220 7 716 0,3 
CTEEP 400 962 18 200 0,7 
Dexco 3 091 999 41 372 1,7 
Fleury 1 831 274 55 836 2,2 
Gaec Educação 2 639 655 20 108 0,8 
Itaú Unibanco Holding Pref 4 279 957 211 161 8,5 
Itaúsa 2 442 953 41 028 1,6 
Klabin UNT 1 815 108 71 534 2,9 
Localiza Rent a Car 628 089 65 943 2,6 
Localiza Rent a Car SA Rights 2 745 58 0,0 
Omega Energia Rg 385 000 7 294 0,3 
Orizon Valorizacao de Residuos 167 000 11 163 0,4 
Sabesp 298 947 33 723 1,4 
Santos Brasil Participacoes 3 018 403 46 522 1,9 
São Martinho 419 923 21 977 0,9 
Suzano 654 909 62 348 2,5 
Telefonica Brasil 389 397 29 471 1,2 
Totvs 1 452 225 79 157 3,2 
WEG 1 423 417 108 178 4,3 
  1 241 642 49,8 
CAYMANÖARNA

XP A 176 398 28 195 1,1 
  28 195 1,1 
CHILE

Administradora Americana De Inversiones 3 800 000 6 139 0,2 
AFP Habitat  3 800 000 22 489 0,9 
Banco Santander Chile 207 860 345 86 307 3,5 
Invers Construc 169 000 6 798 0,3 
  121 733 4,9 
MEXIKO

América Móvil 15 475 454 146 292 5,9 
Banorte 1 685 645 126 099 5,1 
Bolsa Mexicana de Valores 2 495 144 50 189 2,0 
Consorcio Ara 6 988 000 11 956 0,5 
Corp Fragua 345 071 63 482 2,5 
Gentera SAB De CV 5 583 389 65 498 2,6 
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Handelsbanken Lat inamerika Impact Tema, for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte 874 831 70 196 2,8 
Grupo Aeroportuario del Pacífico ADR 7 419 18 011 0,7 
Grupo Televisa 2 660 828 25 210 1,0 
Pinfra 757 437 64 620 2,6 
Regional Rg A 1 210 387 90 663 3,6 
Sitios Latinoamerica SAB de CV 1 625 942 8 129 0,3 
Vesta 3 242 278 80 629 3,2 
  820 975 33,0 
PERU

Andino Investment 3 290 145 4 315 0,2 
Credicorp 30 419 42 998 1,7 
Inretail Peru 122 484 42 128 1,7 
Intergroup 79 145 19 379 0,8 
  108 820 4,4 
URUGUAY

Arcos Dorados Holdings 772 228 67 266 2,7 
  67 266 2,7 
Noterade aktier  2 442 236 98,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 442 236 98,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  49 140 2,0 
Total summa fondförmögenhet  2 491 376 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Copel 2,9 Localiza Rent a Car  2,6 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 24 328

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 1,0

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 16 364
Franska staten 990
Brittiska staten 576
Belgiska staten 321
Cisco Systems Inc 299
Apple Inc  299
Microsoft Corp 299
Wuxi Biologics Cayman Inc 259
Recruit Holdings Co Ltd  224
Alphabet 201

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

J.P. Morgan Securities 18 612
UBS AG London Branch 6 408
Merrill Lynch International 1 107

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 7 719
Obligationer och andra räntebärande instrument 18 409

26 128
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader 4
Tre månader till ett år 233
Mer än ett år 18 172
Obestämd löptid 7 719

26 128

Motparternas hemvist,  tSEK 

Storbritannien 26 128

26 128

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 269
CAD 30
CHF 23
DKK 67
EUR 2 060
GBP 1 667
HKD 715
JPY 1 009
NZD 0
SEK 106
USD 20 180

26 128

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 26 128

26 128
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 76 tSEK, varav 80% har tillfallit 
fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-UBS AG London Branch
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BILAGA V
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i
förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300TOYGM197R48N72

Mål för hållbar investering

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: 25,43%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: 72,42%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
......% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Målet är att göra investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till att uppnå
de Globala målen i Agenda 2030. Varje bolag analyseras utifrån ett ramverk som syftar
till att utvärdera vad bolaget gör, för vem, i vilken omfattning samt bidrag (impact) från
bolaget. Med hjälp av detta ramverk identifieras vem/vilka som gynnas av bolagets
lösning eller verksamhet där intressenterna kan variera och omfattar allt ifrån
lokalbefolkningen i regioner där sociala utmaningar kvarstår för att uppnå FN:s
hållbarhetsmål till specifika grupper som saknar tillgång till grundläggande mänskliga
behov samt klimatlösningar i allmänhet. 
 
Fonden hade vid utgången av 2022, 97,85% av fondens investeringar i bolag som
enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 
Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorerna
mäter hur
hållbarhetsmålen för
denna finansiella
produkt uppnås.

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;  
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), God utbildning (SDG 4), God hälsa
och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 &
11).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 97,85%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 294,42

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 592,27

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

4,73%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för
hållbar investering?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.
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Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan enligt
fondbolagets bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte
orsaka betydande skada inom ramen för en hållbar investering. 

Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 207,15 94,57% 98,02%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 593,04 94,57% 98,02%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 56 584,40 94,57% 98,02%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

5 800,22

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

62 384,65

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

294,42 94,57% 98,02%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

27,37 94,57%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 592,27 90,18% 98,02%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

76,36 90,18%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

4,73% 91,82% 98,02%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

66,70% 50,87% 98,02%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

23,71% 12,32% 98,02%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per

å

Energiförbrukning i GWh per miljon euro

å

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom en av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 
Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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sektor med stor klimatpåverkan i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL 6,69

C – TILLVERKNING 7,94

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,03

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,96

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,08

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

0,39

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,02

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 92,54% 98,02%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

3,46 2,50% 98,02%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

52,93 34,11% 98,02%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,59% 98,02%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

71,92% 79,38% 98,02%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

5,22% 2,87% 98,02%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

17,97% 92,21% 98,02%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,59% 98,02%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

69,89% 89,84% 98,02%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

11,82% 76,67% 98,02%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Itau Unibanco Banco Holding SA Pref Banker 8,48% BR

America Movil Trådlösa
telekommunikationstjänster

5,87% MX

Banorte Banker 5,06% MX

B3 Brasil Bolsa Balcao Ord Shs Kapitalmarknader 4,94% BR

WEG SA Elektrisk utrustning 4,34% BR

Regional-A Rg Banker 3,64% MX

Banco Santander Chile Banker 3,46% CL

Corporacion Inmobiliaria Vesta Ord Shs Fastighetsförvaltning &
utveckling

3,24% MX

Totvs Programvara 3,18% BR

Klabin Units Behållare & förpackningar 2,87% BR

Companhia Paranaense de Energia - Copel Elverktyg 2,84% BR

Grupo Aeroportuario del Centro Norte Transportinfrastruktur 2,82% MX

Arcos Dor Hldg A Hotell, restauranger och fritid 2,70% UY

Localiza Rent A Car SA Väg & järnväg 2,65% BR

Gentera Sab De CV Ord Shs Konsumentfinansiering 2,63% MX

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 9,19%

151030 Behållare & förpackningar 2,87%

151040 Metaller & gruvdrift 2,15%

151050 Papper & Skogsprodukter 4,16%

20 Industri 16,45%

201040 Elektrisk utrustning 4,49%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

0,45%

202020 Professionella tjänster 0,68%

203040 Väg & järnväg 2,66%

203050 Transportinfrastruktur 8,17%

25 Sällansköpsvaror 5,02%

252010 Hushållsvaror 0,48%

253010 Hotell, restauranger och fritid 2,70%

produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning, vilket
återspeglar andelen av
intäkterna från
investeringsobjektens
gröna verksamheter.
- kapitalutgifter, som
visar de gröna
investeringar som
gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. för en omställning
till en grön ekonomi.
- driftsutgifter, som
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara
investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1 Hållbara
97,85%

#2 Inte hållbara
2,15%

Miljörelaterade
25,43%

Sociala
72,42%

Taxonomiförenliga
4,59%

Övriga
20,84%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

253020 Diversifierade konsumenttjänster 1,84%

30 Dagligvaror 5,12%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

4,24%

302020 Mat produkter 0,88%

35 Hälsovård 2,73%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,73%

40 Finans 40,60%

401010 Banker 26,36%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 0,27%

402020 Konsumentfinansiering 2,63%

402030 Kapitalmarknader 10,67%

403010 Försäkring 0,67%

45 Informationsteknologi 3,18%

451030 Programvara 3,18%

50 Kommunikationstjänster 8,39%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

1,51%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

5,87%

502010 Media 1,01%

55 Samhällsservice 5,27%

551010 Elverktyg 3,63%

551040 Vattenverk 1,35%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

0,29%

60 Fastigheter 3,24%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

3,24%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan. 
 

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens

262



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter. 
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av 2022 hade fonden 20,84% hållbara investeringar med ett miljömål
som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 4,59% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 72,42% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt EU-
taxonomin.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar inkluderades i kategorin ”inte hållbara”, vad var deras syfte och
fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Under året har fonden investerat i ett bolag inom avfallshantering. Bolaget konsoliderar
marknaden för avfallshantering i syfte att skynda på omställningen till korrekt hanterat
avfall från dumpning och därigenom minska negativ påverkan på klimat och vatten. Det
finns ambitiösa nationella målsättningar i linje med bolagets målsättningar vilket vi tror
kommer skapa en stabil efterfrågan för bolaget under lång tid.
 
Under året har vi även genomfört ett platsbesök till bolagets Ecoparque Paulínia (SP),
där man bl.a. investerat i en biogas och biometan-anläggning med tillhörande
kraftgenerering samt en återvinningsstation vilket hindrar utsläpp av växthusgaser
samtidigt som det genererar nya intäktsströmmar för bolaget. 
 
Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats. 
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 23 av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde och vi har under året haft dialog med
kinesiska bolag om hur de hanterar sina risker speciellt avseende påstådda anklagelser
om tvångsarbete. Bolag inom förnyelsebar energi kan ta mycket mark i anspråk och
där kan frågor avseende flytt av befolkning bli aktuella. Med anledning av detta har vi
fört dialog med flera bolag för att säkerställa att de följer FNs principer för mänskliga
rättigheter.   
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger 
där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra investerare. 0 av dessa var
dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 47 bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under
referensperioden?

264



pwc 

Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Latinamerika Impact Terna, org.nr 802017-9407 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Latinamerika Impact Terna for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen {"hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Latinamerika Impact Tema:s finansiella stallning per den 31 december 
2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens 
foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaklionerna och handelserna pa ell salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt lidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser all denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

)3 
Stockholm den mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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267 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  TORE MARKEN

Handelsbanken Microcap Norden 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en 
specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en 
värdepappersfond bl.a. genom att få koncentrera innehavet till ett mindre 
antal företag. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden investerar i aktier utgivna av 
nordiska småbolag. Med ett nordiskt bolag avses att bolaget har sitt säte i 
Sverige, Norge, Finland eller Danmark eller är upptaget till handel på en 
reglerad marknad eller annan marknadsplats i något av dessa länder. Med 
små bolag avses bolag vars marknadsvärde vid investerings-tillfället ej 
överstiger ett värde motsvarande 0,05% av de sammantagna 
marknadsvärdena av bolag upptagna till handel på de reglerade 
marknaderna Nasdaq Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn samt Oslo 
Börs. Oavsett nämnda kriterium får fonden inneha sådana finansiella 
instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, 
t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser. 
Fonden kan beroende på marknadsläge, likviditet eller vid stora flöden, 
placera upp till hela fond- förmögenheten i fondandelar, i räntebärande 
finansiella instrument eller i likvida medel. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i 
kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall 
bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX 
SRI Nordic 200 Small Cap Net Index (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar brett i olika sektorer och på handelsplatser utanför index 
t.ex. Spotlight. Riskdiversifiering uppnås genom att fonden i normalfallet 
investerar i upp till 70 bolag, vilket är betydligt färre än jämförelseindex. 
Fonden investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller 
inte. Urvalet av bolag sker genom löpande analys där speciell vikt läggs vid 
värdering, vinsttillväxt, framtidsutsikter och bolagsledning. Portföljbolagen 
och flertalet andra aktier följs aktivt via ett flertal egenutvecklade modeller. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets 

hemsida. 
  
Fonden är i huvudsak exponerad mot aktier i de minsta bolagen som 
tenderar att ha större svängningar. Detta, och det faktum att fonden har 
betydligt färre innehav än jämförelseindex, bidrar till att förklara den 
uppnådda aktiva risken för perioden. 

Portföljen

Fonden sjönk med -34,0% under 2022*.  
Ett väldigt stökigt 2022 har nu tagit slut. Dock är många av de stora 
problematiska omvärldsfaktorerna kvar. Kriget i Ukraina pågår fortfarande, 
och det ger höga priser på energi och mat. Inflation är ned något från 
tidigare höga nivåer, men fortfarande allt för hög så att centralbankerna 
måste fortsätta höja räntan. Frågan för 2023 är om dessa räntehöjningarna 
ger en större recession eller om det blir en mildare nedgång i ekonomin. 
Fonden hade redan börjat minska i dyra tillväxtbolag under 2021, men när 
kriget började var det svårt att svänga om tillräckligt mycket. Likviditeten 
på marknaden gick kraftigt ned, men i efterhand skulle vi ha varit tuffare 
mot en del av innehaven tidigare. Sedan har riskaptiten fortsatt falla under 
året, och då blir det svårt att investera i mindre bolag. Speciellt bolag med 
lite högre värdering har haft det svårt, och det hade kostat fonden om vi 
hade tagit ned exponeringen. Bästa investeringar under året har varit 
Hexatronic, Engcon och Sparebanken 1 Nord-Norge. Sämst har varit 
Acast, Sedana Medical och Swedencare. Det känns som riskaptiten och 
därmed börsen har stabiliserat sig, och det ger möjligheter framöver. Vi tror 
det kommer många goda möjligheter att investera i duktiga innovativa 
småbolag under 2023. Nu när värderingen av mindre bolag är lägre än på 
länge, tror vi det är goda möjligheter för att 2023 blir ett bra år för 
småbolag i Norden. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av mindre och medelstora företag i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en 
investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar 
över flera regioner. Då fondens investeringar sker i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot mindre 
bolag där likviditeten ofta är lägre, och variationen i likviditet generellt 
bedöms vara förhöjd jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan 
komma att påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en 
begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att 
skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad 
risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 

beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Microcap Norden A4 - SEK 181,89 275,60 210,17 135,89 94,80 - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR 16,36 26,77 20,92 12,93 - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK 171,97 268,43 219,12 127,56 - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -127 746 329 339 81 - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 1 480 2 440 1 227 507 77 - - - - -
 Microcap Norden A4 - SEK 1 145 1 910 1 049 445 77 - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR 16 29 9 3 - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK 148 229 95 28 - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 8 134 8 853 5 837 3 734 817 - - - - -
 Microcap Norden A4 - SEK 6 295 6 931 4 992 3 271 817 - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR 982 1 070 413 243 - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK 858 852 432 220 - - - - - -

Total avkastning i %  
 Microcap Norden A4 - SEK -34,0 31,1 54,7 43,4 -5,5 - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR -38,9 28,0 61,7 19,6 - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK -35,9 22,5 71,8 21,7 - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Microcap Norden A4 - SEK -23,9 28,2 16,4 35,1 -7,2 - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR -29,5 25,2 21,7 12,5 - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK -26,1 19,8 29,3 14,5 - - - - - -
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Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Microcap Norden A4 - SEK 7,7 9,6 9,0 - - - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR 7,7 9,6 - - - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK 7,7 9,6 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Microcap Norden A4 - SEK -7,0 42,4 48,9 - - - - - - -
 Microcap Norden A4 - EUR -11,6 43,9 - - - - - - - -
 Microcap Norden A4 - NOK -11,4 45,1 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -1,2 22,2 25,4 - - - - - - -
EUR -6,1 23,4 - - - - - - - -
NOK -5,9 24,5 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 - - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index 
T o m  2019-04-30: SIX Nordic 200 Small Cap 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,85

Årlig avgift, % 1,85

Transaktionskostnader, tSEK 367

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,03

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 136,70

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 10,41

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 11,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A4 SEK 22,0 

Total risk % - A4 EUR 24,7 

Total risk % - A4 NOK 20,6 

Total risk i index % - A4 SEK 22,0 

Total risk i index % - A4 EUR 25,0 

Total risk i index % - A4 NOK 20,5 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200
Small Cap Net Index

Active Share % 97,9 

Aktiv avkastning % - A4 SEK -5,8 

Aktiv avkastning % - A4 EUR -5,5 

Aktiv avkastning % - A4 NOK -5,5 

Informationskvot - A4 SEK Negativ 

Informationskvot - A4 EUR Negativ 

Informationskvot - A4 NOK Negativ 

Sharpekvot - A4 SEK -0,3 

Sharpekvot - A4 EUR -0,5 

Sharpekvot - A4 NOK -0,6 

Sharpekvot i index - A4 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A4 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A4 NOK -0,3 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -835 463 480 111
Ränteintäker 509 41
Utdelningar 26 145 15 328
Valutakursvinster och -förluster netto 7 326 3 315
Övriga finansiella intäkter 2 204 2 749
Övriga intäkter 4 -
Summa intäkter och värdeförändring -799 275 501 543

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 32 878 33 277
Räntekostnader 425 244
Övriga finansiella kostnader 441 550
Övriga kostnader 367 428
Summa kostnader 34 110 34 499
Årets resultat -833 385 467 044

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 98 609 292 922

Realisationförluster -229 055 -72 955

Orealiserade vinster/förluster -705 016 260 143

Summa -835 463 480 111

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 1 433 633 96,9 2 273 220 93,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 433 633 96,9 2 273 220 93,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 41 329 2,8 181 382 7,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 065 0,1 1 158 0,0
Övriga tillgångar 6 035 0,4 6 686 0,3
Summa tillgångar 1 482 062 100,2 2 462 445 100,9

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 380 0,2 3 706 0,2
Övriga skulder 108 0,0 18 972 0,8
Summa skulder 2 488 0,2 22 678 0,9
Fondförmögenhet Not 1) 1 479 574 100,0 2 439 767 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 26 086 1,8 86 971 3,6
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 27 717 1,9 96 919 4,0

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 439 767 1 226 850
Andelsutgivning 157 205 945 085
Andelsinlösen -284 012 -199 212
Resultat enligt resultaträkning -833 385 467 044
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 479 574 2 439 767

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   82,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Brodrene A & O Johansen 215 000 26 720 1,8 
Broedrene Hartmann B 84 052 37 078 2,5 
Cadeler 925 000 37 570 2,5 
Chemometec 17 189 17 749 1,2 
H&H International 108 500 16 647 1,1 
SP Group 72 798 27 923 1,9 
TCM Group 153 992 16 810 1,1 
  180 496 12,2 
FINLAND

Gofore 200 000 49 374 3,3 
Harvia 77 151 15 168 1,0 
Incap 300 000 57 047 3,9 
Koskisen 193 000 13 478 0,9 
Orthex 516 689 26 861 1,8 
Sitowise Group A2 612 079 34 985 2,4 
  196 913 13,3 
NORGE

BEWi 250 000 12 137 0,8 
Biotec Pharmacon 313 022 23 722 1,6 
KMC Properties 1 200 000 8 631 0,6 
Multiconsult 125 000 18 378 1,2 
Navamedic 605 152 22 339 1,5 
Norbit 720 392 21 945 1,5 
Norwegian Air Shuttle 3 500 000 27 187 1,8 
Self Storage Group 882 894 22 412 1,5 
SpareBank 1 Nord-Norge 312 991 31 781 2,1 
  188 532 12,7 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SVERIGE

Alligo 177 500 14 076 1,0 
Annehem Fastigheter 1 446 969 28 650 1,9 
B&B Tools 250 000 27 800 1,9 
Beijer Alma B 250 000 40 850 2,8 
BICO B 200 000 21 160 1,4 
Bufab 92 597 21 668 1,5 
Bulten 251 803 14 982 1,0 
Concentric 99 287 19 381 1,3 
engcon Holding B 576 360 38 357 2,6 
Green Landscaping Group 465 000 29 528 2,0 
Gränges 200 000 17 060 1,2 
Hexatronic Group 337 795 47 815 3,2 
Karnov Group 530 210 30 964 2,1 
Momentum Group B 377 500 22 088 1,5 
Nordic Waterproofing Holding 161 720 23 546 1,6 
Nordicpaper 971 400 32 056 2,2 
OEM International B 679 460 49 125 3,3 
Platzer Fastigheter B 300 000 24 690 1,7 
Rejlers 176 500 24 181 1,6 
Sdiptech 236 900 53 539 3,6 
Senzime 700 251 7 521 0,5 
Systemair 325 686 23 384 1,6 
Vestum 1 247 367 21 536 1,5 
Xvivo Perfusion 90 485 16 559 1,1 
  650 514 44,0 
Noterade aktier  1 216 456 82,2 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   14,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FINLAND

Digital Workforce Services 404 741 17 756 1,2 
  17 756 1,2 
NORGE

Desert Control 1 661 720 24 255 1,6 
Lumi Gruppen  590 000 7 426 0,5 
Måsöval Eiendom 1 275 405 40 875 2,8 
  72 556 4,9 
SVERIGE

Idun Industrier 72 910 14 363 1,0 
Implantica SDB 372 064 14 790 1,0 
Intervacc 740 000 19 240 1,3 
Nanoform Finland 670 106 24 794 1,7 
OrganoClick 2 089 003 6 267 0,4 
Plejd 60 000 12 336 0,8 
Re:NewCell 127 800 9 317 0,6 
Surgical Science Sweden 156 399 25 759 1,7 
  126 865 8,6 
Noterade aktier  217 177 14,7 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 433 633 96,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  45 941 3,1 
Total summa fondförmögenhet  1 479 574 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 26 086

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 1,8

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 8 608
Franska staten 7 974
Brittiska staten 7 648
Belgiska staten 568
Tyska staten 241
Nederländska staten 139
Österrikiska staten 93
Ms&Ad Insurance Group Holdings 58
Alibaba Group Holding 58
Tencent Holdings 58

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Morgan Stanley & Co. International 13 015
Merrill Lynch International 6 835
UBS AG London Branch 3 909
BNP Paribas Arbitrage SNC 1 914
Barclays Capital Securities 1 039
HSBC Bank 1 003
Citigroup Global Markets 1

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 2 403
Obligationer och andra räntebärande instrument 25 314

27 717
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader 19
Tre månader till ett år 2 585
Mer än ett år 22 710
Obestämd löptid 2 403

27 717

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 1 914
Storbritannien 25 803

27 717

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 57
EUR 9 120
GBP 7 777
HKD 554
JPY 1 521
USD 8 688

27 717

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 27 717

27 717
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 2 204 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-HSBC Bank 
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Microcap Norden

Identifieringskod för juridiska personer: 549300ESPZR60K31TD84

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
29,15% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 29,15%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12) & Främja hållbara
byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och välbefinnande (SDG 3),
Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 29,15%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 883,60

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 854,31

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
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sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 448,76 69,85% 96,89%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 386,15 69,85% 96,89%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 77 287,07 69,85% 96,89%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

4 834,95

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

82 121,95

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

883,60 69,85% 96,89%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

52,02 69,85%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 854,31 51,69% 96,89%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

106,10 51,69%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 60,88% 96,89%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

69,60% 21,14% 96,89%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

76,41% 4,35% 96,89%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,44

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

4,76

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,77

å

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 60,88% 96,89%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

10,22 2,17% 96,89%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,64 9,55% 96,89%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,89% 96,89%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

97,26% 37,46% 96,89%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 96,89%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

34,47% 56,79% 96,89%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,89% 96,89%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

89,51% 59,88% 96,89%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

11,40% 55,67% 96,89%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Incap Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,86% FI

Sdiptech AB Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,62% SE

Gofore OYJ IT-tjänster 3,34% FI

OEM International B Ord Sh Handelsföretag och distributörer 3,32% SE

Hexatronic Group AB Elektrisk utrustning 3,23% SE

Måsöval Eiendom AS Mat produkter 2,76% NO

Beijer Alma serie B Maskineri 2,76% SE

engcon Holding AB Ord Sh Class B Maskineri 2,59% SE

Cadeler Bygg & Teknik 2,54% DK

Broedrene Hartmann B Ord Shs Behållare & förpackningar 2,51% DK

Sitowise Group Oyj A2 Bygg & Teknik 2,36% FI

NORDICPAPE Papper & Skogsprodukter 2,17% SE

SpareBank 1 Nord-Norge Banker 2,15% NO

Karnov Group Interaktiva medier och tjänster 2,09% SE

Green Landscaping Group AB Kommersiella tjänster och
tillbehör

2,00% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 13,26%

151010 Kemikalier 5,40%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,89%

Nr 2 Annat
3,11%

Nr 1A Hållbara
29,15%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

67,75%

Taxonomiförenliga
3,61%

Andra
miljörelaterade

11,41%

Sociala
14,13%
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151020 Byggmaterial 1,13%

151030 Behållare & förpackningar 2,51%

151040 Metaller & gruvdrift 1,15%

151050 Papper & Skogsprodukter 3,08%

20 Industri 43,99%

201020 Byggprodukter 3,17%

201030 Bygg & Teknik 6,36%

201040 Elektrisk utrustning 4,07%

201050 Industrikonglomerat 0,97%

201060 Maskineri 6,66%

201070 Handelsföretag och distributörer 10,91%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

7,13%

202020 Professionella tjänster 2,88%

203020 Flygbolag 1,84%

25 Sällansköpsvaror 5,49%

251010 Bilkomponenter 1,01%

252010 Hushållsvaror 2,95%

252020 Fritidsprodukter 1,03%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 0,50%

30 Dagligvaror 2,76%

302020 Mat produkter 2,76%

35 Hälsovård 13,58%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

4,86%

352010 Bioteknik 2,90%

352020 Läkemedel 1,51%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

4,31%

40 Finans 2,15%

401010 Banker 2,15%

45 Informationsteknologi 9,88%

451020 IT-tjänster 4,54%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

5,34%

50 Kommunikationstjänster 2,41%

502030 Interaktiva medier och tjänster 2,41%

60 Fastigheter 4,19%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

4,19%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 11,41% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 3,61% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Vid utgången av referensperioden hade fonden 14,13% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 70 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 12 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Specialfonden Handelsbanken Microcap Norden, org.nr 515602-8556 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Specialfonden Handelsbanken Microcap Norden for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Specialfonden Handelsbanken Microcap Norden:s finansiella 
stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om forvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig 
for att uppratta en arsberattelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Oessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt uttala 
mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen , daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om forvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporten. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den f 3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CHRISTIAN BRUNLID

Handelsbanken Microcap Sverige 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en 
specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en 
värdepappersfond bl.a. genom att få koncentrera innehavet till ett mindre 
antal företag. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden investerar i aktier utgivna av 
svenska småbolag. Med ett svenskt bolag avses att bolaget har sitt säte i 
Sverige eller är upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan 
marknadsplats i Sverige. Med små bolag avses bolag vars marknadsvärde 
vid investeringstillfället ej överstiger ett värde motsvarande 0,1 % av det 
samlade marknadsvärdet av bolag upptagna till handel på den reglerade 
marknaden Nasdaq OMX Stockholm. Oavsett nämnda kriterium får fonden 
inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på 
grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller 
andra företagshändelser. Fonden kan beroende på marknadsläge, likviditet 
eller vid stora flöden, placera upp till hela fondförmögenheten i fondandelar, 
i räntebärande finansiella instrument eller i likvida medel. Inom ramen för 
fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för 
miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande 
index: SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index (100%). Eftersom 
fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från 
detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet och förvaltning i 
förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar brett i olika sektorer och på handelsplatser utanför index 
t.ex. Spotlight. Riskdiversifiering uppnås genom att fonden i normalfallet 
investerar i upp till 50 bolag, vilket är betydligt färre än jämförelseindex. 
Fonden investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller 
inte. Urvalet av bolag sker genom löpande analys där speciell vikt läggs vid 
värdering, vinsttillväxt, framtidsutsikter och bolagsledning. Portföljbolagen 
och flertalet andra aktier följs aktivt via ett flertal egenutvecklade modeller.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida. 
  
Fonden är i huvudsak exponerad mot aktier i de minsta bolagen som 

tenderar att ha större svängningar. Detta, och det faktum att fonden har 
betydligt färre innehav än jämförelseindex, bidrar till att förklara den 
uppnådda aktiva risken perioden. 

Portföljen

Fonden sjönk med -46,3% under 2022*.  
Året kännetecknades av stor turbulens på världens finansmarknader. 
Inledningsvis steg räntorna kraftigt, drivet av en inflationstakt som 
genomgående för året varit betydligt högre än väntat. I februari tog 
Ryssland världen på sängen genom att invadera grannlandet Ukraina, 
vilket förutom högt mänskligt lidande även fick konsekvenser för 
omvärldens energiförsörjning samt problem med leveranssäkerheten för 
många sektorer. Under andra halvåret har inflationstrycket förblivit högt, 
vilket fått riksbanker världen över att fortsätta sina räntehöjningar. Oron för 
en global recession under 2023 har tilltagit och marknadens 
vinstförväntningar har skruvats ner. Vi har parerat omvärldsförändringarna i 
portföljen genom aktiva köp och försäljningar. De aktier som bidrog mest 
till fondens avkastning var Hexatronic, Invisio och Engcon. De aktier som 
bidrog mest negativt var Q-linea, Pierce och Enea. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av mindre och medelstora företag i Sverige. Detta innebär att 
risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global 
aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens 
placeringar sker dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid 
bidrar till att minska risken i fonden. Fondens placeringsinriktning innebär 
exponering mot mindre bolag där likviditeten ofta är lägre, och variationen i 
likviditet generellt bedöms vara förhöjd jämfört med aktiemarknaden i stort. 
Detta kan komma att påverka fondens möjligheter att hantera stora 
utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och gör det 
i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla 
önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för 
förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad 
och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,3%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
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Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 

genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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200

300
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2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 220,45 410,71 320,20 172,35 114,05 113,24 101,76 - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -93 794 480 156 -4 677 650 - - -

Fondförmögenhet, mnSEK 3 861 7 348 5 040 2 331 1 430 1 427 660 - - -

Antal andelar, tusental 17 515 17 890 15 739 13 524 12 536 12 605 6 490 - - -

Total avkastning i %  -46,3 28,3 85,8 51,1 0,7 11,3 1,8 - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -31,2 35,0 21,7 41,2 -0,2 8,8 3,4 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 13,4 14,7 12,3 8,6 7,9 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -17,0 54,4 67,6 23,4 5,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -3,6 28,2 31,1 18,7 4,2 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 14,3 32,2 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 9,8 20,3 - - - - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index 
T o m  2019-04-30: Carnegie Small Cap Return Index Gross (CSRXSE)   

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,85

Årlig avgift, % 1,85

Transaktionskostnader, tSEK 1 038

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,03

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 117,02

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 9,79

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 9,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  25,5 

Total risk i index %  26,1 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden 200
Small Cap Gross Index

Active Share % 96,8 

Aktiv avkastning %  -13,4 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  -0,7 

Sharpekvot i index  -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -3 332 163 1 611 690
Ränteintäker 1 242 2
Utdelningar 17 773 18 307
Övriga finansiella intäkter 7 069 5 788
Övriga intäkter 1 563 1
Summa intäkter och värdeförändring -3 304 517 1 635 788

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 86 210 118 424
Räntekostnader 379 41
Övriga finansiella kostnader 1 414 1 158
Övriga kostnader 1 038 1 682
Summa kostnader 89 042 121 305
Årets resultat -3 393 558 1 514 483

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 619 785 1 495 092

Realisationförluster -594 019 -362 774

Orealiserade vinster/förluster -3 357 930 479 371

Summa -3 332 163 1 611 690

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 3 550 287 91,9 6 997 223 95,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 3 550 287 91,9 6 997 223 95,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 317 030 8,2 360 735 4,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 50 0,0 1 035 0,0
Övriga tillgångar 5 772 0,1 111 0,0
Summa tillgångar 3 873 139 100,3 7 359 104 100,2

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 6 041 0,2 11 214 0,2
Övriga skulder 5 844 0,2 117 0,0
Summa skulder 11 884 0,3 11 331 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 3 861 254 100,0 7 347 774 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 14 472 0,4 174 465 2,4
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 15 386 0,4 193 163 2,6

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 7 347 774 5 039 650
Andelsutgivning 424 207 1 599 548
Andelsinlösen -517 168 -805 907
Resultat enligt resultaträkning -3 393 558 1 514 483
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 3 861 254 7 347 774

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   51,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

Alligo 750 000 59 475 1,5 
Ambea 2 250 000 99 045 2,6 
BICO B 1 600 000 169 280 4,4 
Bufab 190 000 44 460 1,2 
Cint Group 250 000 10 470 0,3 
Concentric 370 000 72 224 1,9 
Enea 925 000 79 643 2,1 
engcon Holding B 1 521 739 101 272 2,6 
Fasadgruppen Group 1 000 000 105 800 2,7 
Hexatronic Group 800 000 113 240 2,9 
Invisio Communications 681 655 112 200 2,9 
Linc 1 465 627 87 132 2,3 
NCAB Group 800 000 51 960 1,3 
Nordicpaper 500 000 16 500 0,4 
Nordisk Bergteknik B 2 600 000 64 610 1,7 
Ovzon 2 600 000 149 760 3,9 
Pierce Group 191 000 1 719 0,0 
Q-linea 49 052 515 0,0 
Rejlers 950 000 130 150 3,4 
Sdiptech 543 200 122 763 3,2 
Senzime 3 850 000 41 349 1,1 
Sleep Cycle 1 450 000 62 640 1,6 
Tobii 5 250 000 87 780 2,3 
Tobii Dynavox 4 700 000 100 157 2,6 
Vestum 5 600 000 96 684 2,5 
  1 980 827 51,3 
Noterade aktier  1 980 827 51,3 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   40,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

4C Group 550 000 20 716 0,5 
Acast 7 000 000 45 920 1,2 
Acuvi 2 050 000 39 934 1,0 
Bambuser 8 000 000 29 520 0,8 
Dignitana 5 350 000 27 446 0,7 
Exsitec Holding  470 000 64 155 1,7 
Genovis 2 200 000 101 090 2,6 
I-Tech 925 000 49 765 1,3 
Iconovo 625 000 30 625 0,8 
Idun Industrier 200 000 39 400 1,0 
Implantica SDB 1 935 000 76 916 2,0 
Inission B 925 000 29 600 0,8 
Intervacc 3 750 000 97 500 2,5 
Kjell Group 300 000 9 915 0,3 
LumenRadio 312 500 22 500 0,6 
Lyko Group 358 549 55 575 1,4 
Mentice 1 930 000 72 954 1,9 
Nanoform Finland 3 500 000 129 500 3,4 
Oneflow 1 275 000 66 415 1,7 
Plejd 380 000 78 128 2,0 
Re:NewCell 2 000 000 145 800 3,8 
Seafire 700 000 14 210 0,4 
Sedana Medical 3 300 000 61 710 1,6 
Smart Eye 1 243 042 57 006 1,5 
Surgical Science Sweden 800 000 131 760 3,4 
SyntheticMR 2 100 000 71 400 1,8 
  1 569 459 40,6 
Noterade aktier  1 569 459 40,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  3 550 287 91,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  310 967 8,1 
Total summa fondförmögenhet  3 861 254 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 14 472

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 0,4

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 5 761
Brittiska staten 4 100
Franska staten 2 523
Tyska staten 155
Hsbc Holdings 116
Whitehaven Coal 114
Link Reit Reit 97
Nederländska staten 89
Ms&Ad Insurance Group Holdings 70
Asahi Group Holdings 69

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Morgan Stanley & Co. International 8 340
J.P. Morgan Securities 2 991
Barclays Capital Securities 1 446
Goldman Sachs International 1 412
Merrill Lynch International 916
BNP Paribas Arbitrage SNC 260
HSBC Bank 20

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 2 744
Obligationer och andra räntebärande instrument 12 642

15 386
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 13
En till tre månader 20
Tre månader till ett år 406
Mer än ett år 12 202
Obestämd löptid 2 744

15 386

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 260
Storbritannien 15 125

15 386

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 186
CAD 20
CHF 11
DKK 14
EUR 2 983
GBP 4 252
HKD 401
JPY 1 662
NZD 0
SEK 68
USD 5 789

15 386

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 15 386

15 386
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 7 069 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Microcap Sverige

Identifieringskod för juridiska personer: 549300FDIMJHME9CE468

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
27,22% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 27,22%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
 
 
Övriga miljömål;

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar
produktion och konsumtion) (SDG 12) & Bevarande av marina ekosystem (SDG 14).
 

Sociala mål;
God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8,
9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 27,22%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 221,59

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

635,98

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
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en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 344,58 60,79% 91,95%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 629,25 60,79% 91,95%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 45 800,64 60,79% 91,95%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

973,84

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

46 774,48

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

221,59 60,79% 91,95%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

4,61 60,79%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

635,98 48,70% 91,95%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

77,30 48,70%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 62,08% 91,95%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

63,34% 13,36% 91,95%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 91,95%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,64

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,01

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden

å

0,00% 62,08% 91,95%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

10,22 0,43% 91,95%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,21 0,43% 91,95%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 91,95% 91,95%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

100,00% 31,01% 91,95%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 91,95%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

36,14% 59,41% 91,95%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 91,95% 91,95%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

94,14% 58,49% 91,95%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

13,37% 59,46% 91,95%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

BICO AB Ord Sh Class B Life Sciences verktyg och
tjänster

4,38% SE

Ovzon AB Ord Sh Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,88% SE

Re:NewCell AB Kemikalier 3,78% SE

Surgical Science Sweden AB Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

3,41% SE

Rejlers AB Professionella tjänster 3,37% SE

Nanoform Finland Life Sciences verktyg och
tjänster

3,35% FI

Sdiptech AB Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,18% SE

Hexatronic Group AB Elektrisk utrustning 2,93% SE

Invisio Communications AB Flyg och försvar 2,91% SE

Fasadgruppen Group AB Ord Sh Bygg & Teknik 2,74% SE

engcon Holding AB Ord Sh Class B Maskineri 2,62% SE

Genovis Life Sciences verktyg och
tjänster

2,62% SE

Tobii Dynavox AB Ord Sh Hårdvara, lagring och
kringutrustning

2,59% SE

Ambea AB Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,57% SE

Intervacc AB - Ord Shs Bioteknik 2,53% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

91,95%

Nr 2 Annat
8,05%

Nr 1A Hållbara
27,22%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

64,73%

Andra
miljörelaterade

6,14%

Sociala
21,08%
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Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 5,49%

151010 Kemikalier 5,06%

151050 Papper & Skogsprodukter 0,43%

20 Industri 31,34%

201010 Flyg och försvar 2,91%

201030 Bygg & Teknik 6,92%

201040 Elektrisk utrustning 6,76%

201050 Industrikonglomerat 1,02%

201060 Maskineri 4,49%

201070 Handelsföretag och distributörer 2,69%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,18%

202020 Professionella tjänster 3,37%

25 Sällansköpsvaror 1,74%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

0,04%

255040 Specialaffär 1,70%

35 Hälsovård 28,78%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

9,59%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,57%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 3,74%

352010 Bioteknik 2,53%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

10,36%

40 Finans 2,71%

402030 Kapitalmarknader 2,71%

45 Informationsteknologi 15,56%

451020 IT-tjänster 3,72%

451030 Programvara 4,15%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

4,87%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,82%

50 Kommunikationstjänster 5,83%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,88%

502030 Interaktiva medier och tjänster 1,95%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 6,14% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vid utgången av referensperioden hade fonden 21,08% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 68 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 26 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Specialfonden Handelsbanken Microcap Sverige, org.nr 515602-8549 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Specialfonden Handelsbanken Microcap Sverige for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Specialfonden Handelsbanken Microcap Sverige:s finansiella 
stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra . 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om forvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig 
for att uppratta en arsberattelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en riml ig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag , utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktl iga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberattelsen , daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om forvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporten. Oetta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den ( 3 mars 2023 

Pricewaterhouse 

ct}_ 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CHRISTIAN BRUNLID

Handelsbanken Nanocap Sverige 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en 
specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en 
värdepappersfond bl.a. genom att få koncentrera innehavet till ett mindre 
antal företag samt äga en större andel onoterade bolag. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden investerar i aktier utgivna av företrädesvis svenska 
småbolag. Med ett svenskt bolag avses att bolaget har sitt säte i Sverige 
eller är upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan 
marknadsplats i Sverige. Fonden får dock, motsvarande högst tio procent 
av fondens värde, placera i små bolag med säte i andra nordiska länder än 
Sverige eller som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
annan marknadsplats i Norden än i Sverige. Med små bolag avses bolag 
vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger ett värde 
motsvarande 0,05 % av det samlade marknadsvärdet av bolag upptagna 
till handel på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm. Oavsett 
nämnda kriterium får fonden inneha sådana finansiella instrument som 
kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av 
uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser. Fonden kan 
beroende på marknadsläge, likviditet eller vid stora flöden, placera upp till 
hela fondförmögenheten i fondandelar, i räntebärande finansiella instrument 
eller i likvida medel. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden kan 
använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX 
SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet och förvaltning i förhållande till fondens 
jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar brett i olika sektorer och på handelsplatser utanför index 
t.ex. Spotlight. Fonden kan vidare investera i sk. onoterade bolag vilket 
exempelvis kan vara bolag som har mer än 12 månader kvar innan de är 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för handel på 
handelsplattform (MTF). Riskdiversifiering uppnås genom att fonden i 
normalfallet investerar i upp till 50 bolag. Fonden investerar i bolag oavsett 
om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Urvalet av bolag sker genom 
löpande analys där speciell vikt läggs vid värdering, vinsttillväxt, 
framtidsutsikter och bolagsledning. Portföljbolagen och flertalet andra 
aktier följs aktivt via ett flertal egenutvecklade modeller.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 

koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Då fonden startades i maj 2022 och därmed ännu inte har funnits i 24 
månader, återfinns ingen information kring fondens avkastning och 
historiska aktiva risk. 

Portföljen

Fonden sjönk med -4,3% under 2022*.  
Nanocap Sverige startade den 31 maj. Året kännetecknades av stor 
turbulens på världens finansmarknader. Inledningsvis steg räntorna kraftigt, 
drivet av en inflationstakt som genomgående för året sedan varit betydligt 
högre än väntat. I februari tog Ryssland världen på sängen genom att 
invadera grannlandet Ukraina, vilket förutom högt mänskligt lidande även 
fick konsekvenser för omvärldens energiförsörjning samt problem med 
leveranssäkerheten för många sektorer. Under andra halvåret har 
inflationstrycket förblivit högt, vilket fått riksbanker världen över att fortsätta 
sina räntehöjningar. Oron för en global recession under 2023 har tilltagit 
och marknadens vinstförväntningar har skruvats ner. Vi har parerat 
omvärldsförändringarna i portföljen genom aktiva köp och försäljningar. De 
aktier som bidrog mest till fondens avkastning var Bico, Ovzon och 
Lumenradio. De aktier som bidrog mest negativt var Nordisk Bergteknik, 
Sedana Medical och Re:Newcell. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av mindre företag i Sverige. Detta innebär att risken i fonden 
normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker 
dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att 
minska risken i fonden. Då fondens investeringar kan ske i utländska aktier 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Fondens placeringsinriktning innebär 
exponering mot mindre bolag där likviditeten ofta är lägre, och variationen i 
likviditet generellt bedöms vara förhöjd jämfört med aktiemarknaden i stort. 
Detta kan komma att påverka fondens möjligheter att hantera stora 
utflöden till en begränsad kostnad. Detta kan påverka fondens möjligheter 
att genomföra köp- och försäljningar av värdepapper under stressade 
marknadsförhållanden. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att 
skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad 
risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%
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Handelsbanken Nanocap Sver ige, for ts.

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fonden startade den 31 maj 2022. 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 

det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling
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Fondfakta - historik

 
31/5-31/12 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 95,69 - - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 1 252 - - - - - - - - -

Fondförmögenhet, mnSEK 1 229 - - - - - - - - -

Antal andelar, tusental 12 844 - - - - - - - - -

Total avkastning i %  -4,3 - - - - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -12,1 - - - - - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 2,00

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 2,00

Årlig avgift, % 2,00

Transaktionskostnader, tSEK 199

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK -

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK -

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,0

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 32,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått
 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden 200
Small Cap Gross Index

Active Share % 99,4 

Prognostierad total risk  21,7 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 48 457 -
Värdeförändring på fondandelar  ** -61 245 -
Ränteintäker 1 176 -
Utdelningar 0 -
Övriga finansiella intäkter 1) 1 979 -
Övriga intäkter 6 -
Summa intäkter och värdeförändring -9 626 -

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 12 666 -
Räntekostnader 165 -
Övriga kostnader 204 -
Summa kostnader 13 035 -
Årets resultat -22 661 -

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 15 666 -

Orealiserade vinster/förluster 32 791 -

Summa 48 457 -

** Specifikation av värdeförändring

Orealiserade vinster/förluster -61 245 -

Summa -61 245 -

1) Övriga finansiella intäkter består av rabatt på förvaltningsavgift i underliggande fonder 1 979 tSEK. 

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 605 254 49,2 - -
Fondandelar 399 271 32,5 - -
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 004 524 81,7 - -
Bankmedel och övriga likvida 
medel 243 309 19,8 - -
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 680 0,1 - -
Summa tillgångar 1 248 513 101,6 - -

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 046 0,2 - -
Övriga skulder 17 372 1,4 - -
Summa skulder 19 419 1,6 - -
Fondförmögenhet Not 1) 1 229 095 100,0 - -

Not 1) till balansräkning

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 0 -
Andelsutgivning 1 258 397 -
Andelsinlösen -6 641 -
Resultat enligt resultaträkning -22 661 -
Utdelning till andelsägarna 0 -
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 229 095 -

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   27,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

Beijer Electronics Group 110 000 12 144 1,0 
BICO B 850 000 89 930 7,3 
Enea 350 000 30 135 2,5 
Fasadgruppen Group 375 000 39 675 3,2 
Nordisk Bergteknik B 1 025 000 25 471 2,1 
Ovzon 700 000 40 320 3,3 
Rejlers 135 000 18 495 1,5 
Tobii 2 500 000 41 800 3,4 
Tobii Dynavox 1 800 000 38 358 3,1 
  336 328 27,4 
Noterade aktier  336 328 27,4 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   17,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) 1 000 000 213 628 17,4 

Fondandelar  213 628 17,4 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   21,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

4C Group 550 000 20 716 1,7 
Acast 2 000 000 13 120 1,1 
Bambuser 4 000 000 14 760 1,2 
I-Tech 150 000 8 070 0,7 
Implantica SDB 710 000 28 223 2,3 
Intervacc 250 000 6 500 0,5 
LumenRadio 312 500 22 500 1,8 
Nanoform Finland 650 000 24 050 2,0 
Re:NewCell 750 000 54 675 4,4 
Seafire 1 325 000 26 898 2,2 
Sedana Medical 1 300 000 24 310 2,0 
Smart Eye 325 000 14 905 1,2 
SyntheticMR 300 000 10 200 0,8 
  268 925 21,9 
Noterade aktier  268 925 21,9 

Övriga finansiella instrument   15,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

SHB Svenska Småbolag (A1 SEK) 87 448 185 643 15,1 

Fondandelar  185 643 15,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 004 524 81,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  224 571 18,3 
Total summa fondförmögenhet  1 229 095 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Nanocap Sverige

Identifieringskod för juridiska personer: 636700J9HTIAAYLM2O10

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
31,54% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 31,54%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar
produktion och konsumtion) (SDG 12) & Bevarande av marina ekosystem (SDG 14).
 

Sociala mål;
God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8,
9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 31,54%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 584,55

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 207,73

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
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de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 464,95 67,21% 80,82%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 271,01 67,21% 80,82%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 39 704,54 67,21% 80,82%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

2 736,08

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

42 440,77

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

584,55 67,21% 80,82%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

37,69 67,21%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 207,73 59,39% 80,82%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

118,84 59,39%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 67,32% 80,82%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

60,61% 21,26% 80,82%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

27,41% 6,45% 80,82%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,54

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,55

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,11

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,03

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,60

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden

å

0,00% 67,32% 80,82%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,87 2,08% 80,82%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

4,88 11,79% 80,82%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 80,82% 80,82%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

81,29% 46,90% 80,82%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 80,82%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

36,58% 67,10% 80,82%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 80,82% 80,82%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

74,34% 61,78% 80,82%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

10,66% 64,18% 80,82%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) - 17,38% SE

Handelsbanken Svenska Småbolag - 15,10% SE

BICO AB Ord Sh Class B Life Sciences verktyg och
tjänster

7,32% SE

Re:NewCell AB Kemikalier 4,45% SE

Tobii AB Hårdvara, lagring och
kringutrustning

3,40% SE

Ovzon AB Ord Sh Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,28% SE

Fasadgruppen Group AB Ord Sh Bygg & Teknik 3,23% SE

Tobii Dynavox AB Ord Sh Hårdvara, lagring och
kringutrustning

3,12% SE

ENEA Ord Shs IT-tjänster 2,45% SE

Implantica AG SDB Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,30% LI

Seafire AB Kapitalmarknader 2,19% SE

Nordisk Bergteknik AB B Bygg & Teknik 2,07% SE

Sedana Medical AB Ord Sh Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

1,98% SE

Nanoform Finland Life Sciences verktyg och
tjänster

1,96% FI

LumenRadio AB - 1,83% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

80,82%

Nr 2 Annat
19,18%

Nr 1A Hållbara
31,54%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

49,28%

Taxonomiförenliga
2,22%

Andra
miljörelaterade

8,19%

Sociala
21,13%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

15 Material 5,10%

151010 Kemikalier 5,10%

20 Industri 6,81%

201030 Bygg & Teknik 5,30%

202020 Professionella tjänster 1,50%

35 Hälsovård 14,91%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

4,27%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,83%

352010 Bioteknik 0,53%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

9,27%

40 Finans 2,19%

402030 Kapitalmarknader 2,19%

45 Informationsteknologi 12,86%

451020 IT-tjänster 2,45%

451030 Programvara 1,69%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

6,52%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,20%

50 Kommunikationstjänster 5,55%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

3,28%

502030 Interaktiva medier och tjänster 2,27%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 8,19% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,22% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 21,13% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 0 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Specialfonden Handelsbanken Nanocap Sverige, org .nr 515603-2269 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Specialfonden Handelsbanken Nanocap Sverige for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Specialfonden Handelsbanken Nanocap Sverige:s finansiella 
stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och alt den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om forvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig 
for alt uppralta en arsberaltelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberaltelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberaltelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
mig (ass) om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om forvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporten. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

2 av 2 
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311 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

EUR

Förval tare:  YVONNE SÖRBERG

Handelsbanken Norden Selektiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av 
företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed 
valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en 
portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en 
rimlig värdering. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net 
Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen 
över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fondens förvaltning bygger på ett begränsat antal investeringar i 
kvalitetsbolag. Kvalitet definieras utifrån god avkastning på kapital, 
kassaflödesgenerering, stabilitet i vinster och sund balansräkning samt god 
utdelningsförmåga. Med ett begränsat antal investeringar menas 16-35 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Med 
ett begränsat antal investeringar läggs stor vikt vid löpande analys av 
bolag, ledning och industri. Därtill strävar fonden efter att uppnå en god 
diversifiering mellan investeringarna vad gäller vinstdrivare.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt  
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida. 
  
Fondens aktiva risk har legat på en genomsnittlig nivå kring 4 - 6% i ett 
längre perspektiv. Den senaste periodens aktiva risk ligger också på den 
nivån och avvikelserna mellan åren bedöms vara normala variationer 
mellan åren. Nivån på den aktiva risken är en konsekvens av fondens 
förvaltning som bygger på ett begränsat antal investeringar i kvalitetsbolag. 

Portföljen

Fonden sjönk med -18,7% under 2022*.  
Under året har marknaden präglats av stigande räntor och högre 
riskpremie, vilket resulterat i lägre vinstmultiplar. I takt med högre inflation 
och stramare penningpolitik har oron ökat för svagare global tillväxt och 
recession. Fonden fokuserar på att hålla en koncentrerad portfölj av 
kvalitetsbolag med varierande drivkrafter som kan leverera en god och 
konkurrenskraftig avkastning till andelsägarna över tid. Under året har 
innehaven i Novo Nordisk och Orion bidragit positivt till avkastningen, båda 
verksamma inom läkemedelsindustrin vilken gynnats av sin relativt 
konjunkturokänsliga verksamhet. Novo Nordisk har haft en positiv 
utveckling, drivet av stark försäljning av nya diabetesläkemedel, samt 
lanseringen av Wegovy, ett nytt läkemedel för behandling av övervikt. Orion 
lanserar, tillsammans med en global partner, läkemedlet Nubeqa för 
behandling av prostatacancer som har goda tillväxtutsikter. Innehavet i 
Handelsbanken har också bidragit relativt positivt, då bankernas 
utlåningsmarginal påverkas positivt av den förändrade räntenivån när 
Riksbanken påbörjat räntehöjningar. Även innehavet i Essity har varit relativt 
positivt för fonden. Efterfrågan av hygienprodukter är relativt 
konjunkturokänslig och Essity har börjat se positiva effekter av de 
prishöjningar man fått igenom för att kompensera sig för stigande 
insatspriser. Det nya innehavet i Mycronic har bidragit positivt till fondens 
avkastning. Mycronic är världsledande leverantör av maskinutrustning och 
system för tillverkning av fotomasker till elektronik- och halvledarindustrin. 
Mycronic har under de senaste åren breddat affären mot mer eftermarknad 
samt testning för att öka stabiliteten i intjäningen. Under hösten har bolaget 
fått flera ordrar inom viktiga produktområden. De innehav som påverkade 
fondens avkastning mest negativt under året var de större innehaven i 
industrier med mer konjunkturkänslighet särskilt med exponering mot 
byggindustrin såsom Sweco, men även AFRY och Borregard. Sweco är 
ledande konsult i norra Europa inom ingenjörs- och arkitekturtjänster för 
hållbara städer och transportinfrastruktur där efterfrågan är stark, men det 
finns en ökad oro för att materialbrist och högre energipriser har negativ 
påverkan på byggstarter. Novozymes har visat på accelererande tillväxt 
under året, men aktien reagerade negativt på samgåendet med Chr 
Hansen som annonserades i slutet av året. Det sammanslagna bolaget 
bedöms ha en starkare position inom biologiska lösningar med positiva 
hälso- och miljöeffekter för fler användningsområden och industrier. 
Fonden har under året gjort en ny investering i danska Schouw som 
genom helägda bolag har en bred exponering mot bland annat 
fiskfodersystem samt andra bearbetade insatsvaror till t ex 
hygienprodukter, hydrauliska produkter, elektronikkomponenter och 
återbruk av mekaniska produkter. Investeringen i Kesko har gjorts då 
aktien diversifierar portföljen och uppvisar en fin utveckling i sin 
dagligvaruverksamhet samt inom bygghandeln där man positionerat sig 
främst gentemot företagskunder. Även innehavet i Topdanmark innebär en 
bra diversifiering av portföljen då försäkringsrörelsen är relativt 
konjunkturokänslig och gynnas av högre ränteläge. Fonden tog även in 
Tomra Systems då värderingen kommit ned kraftigt. Tomra är 
världsledande inom lösningar för returmaskiner där ökat behov av 
återvinning av plast och aluminium driver tillväxten. Tomra erbjuder även 
lösningar för sortering av mat samt sortering och återbruk av metaller. 
Under hösten har fonden även investerat i den danska 
digitaliseringskonsulten Netcompany. Netcompany har långsiktiga uppdrag 
inom både privat och offentlig sektor och bland EU institutioner som 
behöver digitalisera viktiga processer på ett skalbart och säkert sätt. 
Netcompany har historiskt visat imponerande tillväxt och lönsamhet i 
branschen och värderingen har nu kommit ned. Investeringarna har delvis 
finansierats med inflöden men också via avyttring av innehaven i Autoliv, 
Lifco, Tietoevry och Valmet. Omställning till mer hållbar produktion och 
konsumtion är fortsatt en viktig drivfaktor för många av innehaven. 
Komponentbrist och höga energikostnader lär fortsätta vara en motvind för 
många bolag att parera och en stark marknadsposition, drivet av 
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innovation, och hållbar leverantörskedja är avgörande. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Detta innebär att 
risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global 
aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens 
placeringar sker i ett begränsat antal företag vilket innebär att fonden har 
en högre risk än en fond som investerar i ett större antal företag eller 
sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i 
annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i 
valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika 
andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär att fonden kan komma att ha stor exponering 
mot ett begränsat antal aktier, vilket kan ge fonden en lägre likviditet 
jämfört med om fonden hade fler innehav. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 
oktober 2014) då Placeringsfonden Norden Selektiv (Finland) lades 
samman med Handelsbanken Norden Selektiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är  

vår uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Norden Selektiv A1 - SEK 571,88 650,97 483,33 463,69 335,61 338,78 308,90 301,72 236,95 -
 Norden Selektiv A1 - EUR 51,43 63,23 48,10 44,13 33,11 34,46 32,24 32,95 25,01 -
 Norden Selektiv A1 - NOK 540,69 634,05 503,91 435,28 327,79 338,44 292,68 316,78 226,94 -
 Norden Selektiv A9 - SEK 123,16 138,93 102,22 - - - 329,58 - - -
 Norden Selektiv A9 - EUR 57,88 70,52 53,17 48,34 35,95 37,08 34,40 34,85 26,24 -
 Norden Selektiv A10 - SEK 607,67 683,11 500,90 474,57 339,22 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 54,65 66,35 49,85 45,16 33,47 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 574,52 665,34 522,21 445,48 331,31 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 304,43 360,48 278,72 279,46 209,87 220,82 209,81 213,88 174,09 -
 Norden Selektiv B1 - EUR 27,38 35,00 27,73 26,60 20,71 22,46 21,90 23,35 18,38 -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR 155 -210 -60 -113 148 -163 44 240 -18 -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 1 142 1 218 1 098 1 076 911 804 908 880 393 -
 Norden Selektiv A1 - SEK 9 761 8 651 7 634 8 262 6 221 5 366 6 366 5 693 2 543 -
 Norden Selektiv A1 - EUR 115 168 155 44 38 31 33 36 27 -
 Norden Selektiv A1 - NOK 771 992 877 931 1 531 319 289 417 222 -
 Norden Selektiv A9 - SEK 60 134 181 - - - 25 - - -
 Norden Selektiv A9 - EUR 20 30 8 89 70 46 63 90 58 -
 Norden Selektiv A10 - SEK 66 62 77 116 40 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 21 30 21 12 7 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 170 273 434 300 175 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 57 41 36 51 39 52 113 100 62 -
 Norden Selektiv B1 - EUR 3 1 1 1 1 2 2 1 1 -

Antal andelar totalt, tusental 22 621 19 995 24 230 24 301 27 415 23 056 28 038 26 593 15 701 -
 Norden Selektiv A1 - SEK 17 067 13 289 15 794 17 817 18 538 15 838 20 608 18 867 10 732 -
 Norden Selektiv A1 - EUR 2 239 2 654 3 216 1 002 1 138 896 1 023 1 090 1 065 -
 Norden Selektiv A1 - NOK 1 425 1 564 1 741 2 140 4 671 943 988 1 315 980 -
 Norden Selektiv A9 - SEK 485 967 1 768 - - - 76 - - -
 Norden Selektiv A9 - EUR 338 428 144 1 836 1 956 1 234 1 846 2 575 2 205 -
 Norden Selektiv A10 - SEK 109 91 155 245 118 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 381 449 425 266 208 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 295 410 830 674 529 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 188 113 128 182 184 236 539 468 354 -
 Norden Selektiv B1 - EUR 93 30 29 27 26 73 73 56 42 -

Total avkastning i %  
 Norden Selektiv A1 - SEK -12,1 34,7 4,2 38,2 -0,9 9,7 2,4 27,3 19,0 19,6
 Norden Selektiv A1 - EUR -18,7 31,4 9,0 33,3 -3,9 6,9 -2,1 31,7 11,2 15,9
 Norden Selektiv A1 - NOK -14,7 25,8 15,8 32,8 -3,1 15,6 -7,6 39,6 20,7 32,0
 Norden Selektiv A9 - SEK -11,4 35,9 5,5 39,4 0,0 10,6 3,3 28,4 - -
 Norden Selektiv A9 - EUR -17,9 32,6 10,0 34,5 -3,0 7,8 -1,3 32,8 11,9 -
 Norden Selektiv A10 - SEK -11,0 36,4 5,5 39,9 0,3 11,0 3,7 28,9 20,5 21,1
 Norden Selektiv A10 - EUR -17,6 33,1 10,4 34,9 -2,7 8,2 -0,9 33,3 12,6 17,3
 Norden Selektiv A10 - NOK -13,7 27,4 17,2 34,5 -1,9 17,1 -6,5 41,3 22,2 33,7
 Norden Selektiv B1 - SEK -12,1 34,7 4,4 38,2 -0,9 9,7 2,4 27,3 19,0 19,5
 Norden Selektiv B1 - EUR -18,6 31,5 9,2 33,3 -3,9 6,9 -2,1 31,7 11,2 15,9

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Norden Selektiv A1 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 17,3 26,2
 Norden Selektiv A1 - EUR -20,0 33,7 17,0 25,1 -6,4 10,4 2,9 15,4 9,6 22,3
 Norden Selektiv A1 - NOK -16,1 27,9 24,3 24,6 -5,7 19,4 -2,8 22,3 19,0 39,4
 Norden Selektiv A9 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 - -
 Norden Selektiv A9 - EUR -20,0 33,7 17,0 25,1 -6,4 10,4 2,9 15,4 - -
 Norden Selektiv A10 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 17,3 26,2
 Norden Selektiv A10 - EUR -20,0 33,7 17,0 25,1 -6,4 10,4 2,9 15,4 9,6 22,3
 Norden Selektiv A10 - NOK -16,1 27,9 24,3 24,6 -5,7 19,4 -2,8 22,3 19,0 39,4
 Norden Selektiv B1 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 17,3 26,2
 Norden Selektiv B1 - EUR -20,0 33,7 17,0 25,1 -6,4 10,4 2,9 15,4 9,6 22,3

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Norden Selektiv A1 - SEK 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 4,2 4,6 4,8 - -
 Norden Selektiv A1 - EUR 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 4,2 4,6 4,8 5,5 5,5
 Norden Selektiv A1 - NOK 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 4,2 4,6 4,8 - -
 Norden Selektiv A9 - SEK 5,7 4,7 5,5 - - - - - - -
 Norden Selektiv A9 - EUR 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 4,2 4,6 - - -
 Norden Selektiv A10 - SEK 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 5,7 4,8 5,6 4,3 4,7 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 5,6 4,7 5,5 4,3 4,7 4,2 4,6 4,8 - -
 Norden Selektiv B1 - EUR 5,6 4,7 5,5 4,3 4,7 4,2 4,6 4,8 - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Norden Selektiv A1 - SEK 8,8 18,5 20,0 17,0 4,2 6,0 14,2 23,1 19,3 18,3
 Norden Selektiv A1 - EUR 3,4 19,7 20,5 13,2 1,4 2,3 13,5 21,0 13,5 18,7
 Norden Selektiv A1 - NOK 3,6 20,7 24,0 13,4 5,8 3,4 13,6 29,8 26,2 23,3
 Norden Selektiv A9 - SEK 9,8 19,8 21,3 - - - - - - -
 Norden Selektiv A9 - EUR 4,3 20,8 21,6 14,2 2,2 3,1 14,5 - - -
 Norden Selektiv A10 - SEK 10,1 20,0 21,5 18,5 5,5 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 4,7 21,2 22,0 14,6 2,6 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 4,9 22,2 25,5 14,8 7,1 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 8,8 18,6 20,1 17,0 4,2 6,0 14,2 23,1 19,3 18,3
 Norden Selektiv B1 - EUR 3,4 19,8 20,6 13,2 1,4 2,3 13,5 21,0 13,5 18,7

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 8,8 23,8 20,5 11,8 4,5 10,4 9,6 14,4 - -
EUR 3,4 25,1 21,0 8,2 1,6 6,6 9,0 12,5 - -
NOK 3,6 26,1 24,5 8,4 6,1 7,7 9,0 20,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Norden Selektiv A1 - SEK 11,0 16,1 9,9 14,4 11,0 15,3 16,8 13,2 12,2 16,2
 Norden Selektiv A1 - EUR 8,3 14,4 7,9 12,0 8,0 12,2 15,1 12,8 14,0 21,3
 Norden Selektiv A1 - NOK 9,8 16,7 9,7 13,9 11,8 18,9 18,8 17,7 16,1 17,7
 Norden Selektiv A9 - SEK 12,1 17,2 10,9 - - - - - - -
 Norden Selektiv A9 - EUR 9,3 15,4 8,8 13,0 - - - - - -
 Norden Selektiv A10 - SEK 12,4 17,5 11,3 15,8 12,4 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 9,7 15,9 9,2 13,4 9,4 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 11,2 18,2 11,1 15,3 13,1 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 11,1 16,1 9,9 14,4 11,0 15,3 16,8 13,2 12,2 16,2
 Norden Selektiv B1 - EUR 8,4 14,5 7,9 12,0 8,0 12,2 15,1 12,8 14,0 21,4

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,6 16,8 11,3 11,2 9,0 15,1 15,6 9,8 - -
EUR 7,9 15,1 9,2 8,9 6,1 12,0 13,9 9,5 - -
NOK 9,4 17,4 11,1 10,8 9,8 18,7 17,6 14,2 - -
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Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Norden Selektiv A1 - SEK 13,1 16,4 11,5 13,3 13,6 7,9 7,0 9,4 - -
 Norden Selektiv A1 - EUR 10,2 14,7 10,3 13,0 14,5 7,5 6,4 9,7 - -
 Norden Selektiv A1 - NOK 14,3 17,7 13,6 15,0 14,7 9,8 - - - -
 Norden Selektiv A10 - SEK 14,5 17,9 12,9 14,7 15,0 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - EUR 11,6 16,2 11,7 14,4 15,9 - - - - -
 Norden Selektiv A10 - NOK 15,7 19,2 15,1 16,4 16,1 - - - - -
 Norden Selektiv B1 - SEK 13,2 16,5 11,5 13,3 13,6 7,9 - - - -
 Norden Selektiv B1 - EUR 10,3 14,8 10,3 13,0 14,5 7,5 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 12,8 16,2 10,5 11,3 12,2 6,3 6,1 7,4 - -
EUR 9,9 14,5 9,4 11,0 13,1 5,9 5,5 7,7 - -
NOK 14,0 17,5 12,6 12,9 13,3 8,2 - - - -

Utdelning per andel, EUR 
 Norden Selektiv B1 - SEK 12,15 12,42 11,18 8,73 9,13 8,39 8,67 6,85 - -
 Norden Selektiv B1 - EUR 1,14 1,23 1,06 0,83 0,90 0,88 0,93 0,74 - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Omräkningskurs EUR/NOK 10,51 10,03 10,48 9,86 9,90 9,82 9,08 9,62 9,07 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index 
T o m  2019-04-30: VINX Benchmark Cap SEK_NI (VINXBCAPSEKNI) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Norden Selektiv A1 1,85
 Norden Selektiv A9 0,95
 Norden Selektiv A10 0,60
 Norden Selektiv B1 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Norden Selektiv A1 1,85
 Norden Selektiv A9 0,95
 Norden Selektiv A10 0,60
 Norden Selektiv B1 1,85

Årlig avgift, % 
 Norden Selektiv A1 1,85
 Norden Selektiv A9 0,95
 Norden Selektiv A10 0,60
 Norden Selektiv B1 1,85

Transaktionskostnader, tEUR 272

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Norden Selektiv A1 15,33
 Norden Selektiv A9 7,91
 Norden Selektiv A10 5,00
 Norden Selektiv B1 15,33

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Norden Selektiv A1 1,14
 Norden Selektiv A9 0,59
 Norden Selektiv A10 0,37
 Norden Selektiv B1 1,14

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 20,5

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 17,4 

Total risk % - A1 EUR 20,0 

Total risk % - A1 NOK 16,6 

Total risk % - A9 SEK 17,4 

Total risk % - A9 EUR 20,0 

Total risk % - A10 SEK 17,4 

Total risk % - A10 EUR 20,0 

Total risk % - A10 NOK 16,6 

Total risk % - B1 SEK 17,4 

Total risk % - B1 EUR 20,0 

Total risk i index % - A1 SEK 19,1 

Total risk i index % - A1 EUR 22,1 

Total risk i index % - A1 NOK 17,7 

Total risk i index % - A9 SEK 19,1 

Total risk i index % - A9 EUR 22,1 

Total risk i index % - A10 SEK 19,1 

Total risk i index % - A10 EUR 22,1 

Total risk i index % - A10 NOK 17,7 

Total risk i index % - B1 SEK 19,1 

Total risk i index % - B1 EUR 22,1 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index

Active Share % 72,4 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 0,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,0 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 1,0 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 0,9 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 1,3 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 1,3 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 1,3 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - B1 EUR 0,0 

Informationskvot - A1 SEK 0,0 

Informationskvot - A1 EUR 0,0 

Informationskvot - A1 NOK 0,0 

Informationskvot - A9 SEK 0,2 

Informationskvot - A9 EUR 0,2 

Informationskvot - A10 SEK 0,2 

Informationskvot - A10 EUR 0,2 

Informationskvot - A10 NOK 0,2 

Informationskvot - B1 SEK 0,0 

Informationskvot - B1 EUR 0,0 

Sharpekvot - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot - A1 NOK 0,2 

Sharpekvot - A9 SEK 0,6 

Sharpekvot - A9 EUR 0,2 

Sharpekvot - A10 SEK 0,6 

Sharpekvot - A10 EUR 0,2 

Sharpekvot - A10 NOK 0,3 

Sharpekvot - B1 SEK 0,5 

Sharpekvot - B1 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,2 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,2 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - B1 EUR 0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -238 652 323 599
Ränteintäker 143 13
Utdelningar 31 639 28 191
Valutakursvinster och -förluster netto -3 428 -349
Övriga finansiella intäkter 134 112
Övriga intäkter 2 0
Summa intäkter och värdeförändring -210 162 351 566

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 20 392 20 907
Räntekostnader 84 125
Övriga finansiella kostnader 27 22
Övriga kostnader 272 348
Summa kostnader 20 775 21 403
Årets resultat -230 936 330 163

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 70 051 252 447

Realisationförluster -28 258 -8 210

Orealiserade vinster/förluster -280 445 79 362

Summa -238 652 323 599
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Handelsbanken Norden Selekt iv,  for ts.

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 1 119 963 98,1 1 184 972 97,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 119 963 98,1 1 184 972 97,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 19 419 1,7 34 204 2,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 720 0,2 736 0,1
Övriga tillgångar 2 383 0,2 - -
Summa tillgångar 1 143 485 100,2 1 219 912 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 786 0,2 1 764 0,1
Summa skulder 1 786 0,2 1 764 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 1 141 700 100,0 1 218 148 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 51 506 4,5 45 097 3,7
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 55 865 4,9 50 312 4,1

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 1 218 148 1 098 418
Andelsutgivning 1) 330 338 199 672
Andelsinlösen 1) -175 613 -409 934
Resultat enligt resultaträkning -230 936 330 163
Utdelning till andelsägarna -237 -171
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 141 700 1 218 148

1) Varav 3 568 tEUR avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Netcompany Group 559 670 22 142 1,9 
Novo Nordisk 810 000 102 170 8,9 
Novozymes 1 040 000 49 214 4,3 
Schouw & Co. 251 023 17 688 1,5 
SimCorp 508 713 32 713 2,9 
Topdanmark 510 000 25 060 2,2 
  248 986 21,8 
FINLAND

Asiakastieto Group 871 615 18 653 1,6 
Kesko B 1 842 723 37 997 3,3 
KONE 952 427 46 002 4,0 
Orion Corporation B 730 104 37 411 3,3 
Vaisala A  714 254 28 177 2,5 
  168 240 14,7 
ISLAND

Ossur 4 954 337 22 352 2,0 
  22 352 2,0 
NORGE

Borregaard 2 452 266 35 454 3,1 
DNB Bank 1 864 361 34 482 3,0 
Tomra Systems 1 400 000 22 052 1,9 
  91 988 8,1 
SVERIGE

ABB 1 517 000 43 135 3,8 
AFRY 423 027 6 501 0,6 
Assa Abloy B 1 856 140 37 339 3,3 
Atlas Copco B 6 717 000 67 108 5,9 
Bravida 3 929 145 39 361 3,4 
Epiroc  B 2 110 500 31 818 2,8 
Essity B 2 012 555 49 462 4,3 
Handelsbanken A 6 454 657 61 005 5,3 
Hennes & Mauritz B 3 862 680 38 987 3,4 
Hexagon B 3 774 904 37 002 3,2 
Indutrade 1 203 344 22 844 2,0 
Mycronic 1 582 517 27 864 2,4 
Sweco B 3 939 381 35 372 3,1 
Thule Group 855 000 16 738 1,5 
Volvo B 4 357 726 73 860 6,5 
  588 398 51,5 
Noterade aktier  1 119 963 98,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 119 963 98,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  21 737 1,9 
Total summa fondförmögenhet  1 141 700 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tEUR 51 506

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 4,6

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tEUR: 

Amerikanska staten 14 871
Brittiska staten 13 052
Franska staten 3 731
Belgiska staten 942
BP 909
MasterCard Inc 805
Hsbc Holdings 647
Apple Inc  558
Tyska staten 395
Österrikiska staten 344

De största motparterna för värdepapperslån, tEUR: 

SEB 15 475
Goldman Sachs International 11 023
HSBC Bank 9 270
Morgan Stanley & Co. International 7 857
UBS AG London Branch 3 545
Svenska Handelsbanken 3 223
Barclays Capital Securities 2 345
J.P. Morgan Securities 1 366
BNP Paribas Arbitrage SNC 1 095
Merrill Lynch International 667

Typ av och kval itet på säkerheten, tEUR: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 33 555
Aktier 22 310

55 865
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tEUR: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 58
En till tre månader 155
Tre månader till ett år 791
Mer än ett år 32 550
Obestämd löptid 22 310

55 865

Motparternas hemvist,  tEUR 

Frankrike 1 095
Storbritannien 36 073
Sverige 18 697

55 865

Säkerheternas valuta,  tEUR 

AUD 85
CAD 47
CHF 143
DKK 182
EUR 6 482
GBP 18 866
HKD 274
JPY 2 784
NOK 11
NZD 0
SEK 308
USD 26 683

55 865

Avveckling och clearing, tEUR 

Tredje part 55 865

55 865
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 134 tEUR, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Norden Selektiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300RNIPUAMDMB3I97

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
48,46% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 48,46%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja
hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och
välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 48,46%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 615,31

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 254,01

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
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estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 8 548,54 98,09% 98,09%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7 290,54 98,09% 98,09%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 673 286,27 98,09% 98,09%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

15 839,01

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

689 125,24

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

615,31 98,09% 98,09%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

14,14 98,09%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 254,01 96,46% 98,09%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

36,42 96,46%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 96,46% 98,09%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

57,86% 80,04% 98,09%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

49,27% 12,30% 98,09%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,37

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,12

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 96,46% 98,09%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,26 7,61% 98,09%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,47 55,93% 98,09%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 98,09% 98,09%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

50,57% 90,19% 98,09%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 98,09%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

36,25% 96,46% 98,09%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 98,09% 98,09%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

51,95% 96,46% 98,09%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,00% 86,92% 98,09%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Novo Nordisk B Läkemedel 8,95% DK

Volvo, AB ser. B Maskineri 6,47% SE

Atlas Copco B Maskineri 5,88% SE

Svenska Handelsbanken A Banker 5,34% SE

Essity AB B Hushållsprodukter 4,33% SE

Novo Zymes A/S Kemikalier 4,31% DK

KONE Corporation Maskineri 4,03% FI

ABB Ltd Elektrisk utrustning 3,78% CH

Bravida Holding Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,45% SE

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Specialaffär 3,41% SE

Kesko Oyj B Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

3,33% FI

Orion Corporation B Läkemedel 3,28% FI

Assa Abloy B Byggprodukter 3,27% SE

Hexagon AB ser. B Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,24% SE

Borregaard Ord Shs Kemikalier 3,11% NO

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 7,42%

151010 Kemikalier 7,42%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

98,09%

Nr 2 Annat
1,91%

Nr 1A Hållbara
48,46%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

49,63%

Taxonomiförenliga
4,03%

Andra
miljörelaterade

30,25%

Sociala
14,18%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

20 Industri 38,89%

201020 Byggprodukter 3,27%

201030 Bygg & Teknik 3,10%

201040 Elektrisk utrustning 3,78%

201060 Maskineri 21,16%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

5,38%

202020 Professionella tjänster 2,20%

25 Sällansköpsvaror 4,88%

252020 Fritidsprodukter 1,47%

255040 Specialaffär 3,41%

30 Dagligvaror 9,21%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

3,33%

302020 Mat produkter 1,55%

303010 Hushållsprodukter 4,33%

35 Hälsovård 14,18%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

1,96%

352020 Läkemedel 12,23%

40 Finans 10,56%

401010 Banker 8,36%

403010 Försäkring 2,19%

45 Informationsteknologi 12,95%

451020 IT-tjänster 1,94%

451030 Programvara 2,87%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

8,15%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 30,25% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 4,03% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 14,18% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 8 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 32 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 2 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Norden Selektiv, org .nr 515602-7046 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Norden Selektiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen {"hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Norden Selektiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfi:irs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer all upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fallar med 
grund i arsberallelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdi:ime och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedi:imer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfi:ir granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for all utgi:ira en grund for vara uttalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hi:igre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll . 

• skaffar vi oss en fi:irstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
all utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for all uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhi:irande upplysningar. 

• utvarderar vi den i:ivergripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberallelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ell salt 
som ger en rattvisande bild . 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for all den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar all var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser all denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  PER ANDERSSON

Handelsbanken Norden Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument 
utgivna av företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island 
eller som handlas på en reglerad marknad i Norden och har därmed 
valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska 
investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område 
vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och 
samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda 
förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra 
huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen 
för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: SIX SRI Nordic 200 Net Index (100%). Eftersom fonden är 
aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom noga utvalda, analyserade och långsiktiga 
investeringsteman. Ett tema är ett avgränsat område vars utveckling 
bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället.  Vår 
bedömning är att dessa områden kommer att ha goda förutsättningar att 
skapa lönsam tillväxt över tid, men kan naturligtvis innebära att man kan 
missa kortsiktiga tillväxtområden.. Bedömningen är dock att detta över tid 
ska generera en överavkastning. Av aktier med exponering till önskade 
drivkrafter väljer förvaltaren de som denne anser vara mest välskötta ur ett 
ekonomiskt och  hållbarhetsperspektiv,  med vinstutsikter som inte till fullo 
är prissatta av marknaden. Med välskötta avses  exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Förvaltaren ser helst att aktierna har 
en lägre värdering än dess historiska genomsnitt och har en övertygelse 
om att vinstförväntningar är för låga. Ambitionen är att fondens innehav 
över tiden ska generera bättre vinsttillväxt än fondens jämförelseindex. 
Fonden består normalt av 70- 90 innehav, vilket är färre än fondens 
jämförelseindex. Fonden investerar i aktier oavsett om dessa ingår i 
jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 

jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens aktiva risk har den senaste perioden legat över det historiska 
genomsnittet. Fonden bytte förvaltare 2020 och bytte även namn till 
Norden Tema i september 2020, vilket innebar en övergång till tematisk 
investeringsstrategi. Detta innebar ett antal förändringar i innehaven mot 
bolag med goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. 
Förändringarna har inneburit att fondens risk successivt ökat sedan 2020. 
Under 2022 har marknadsutvecklingen varit svag, men där förvaltaren tagit 
lite större aktiv risk och haft en relativt försiktig börssyn. 

Portföljen

Fonden sjönk med -13,4% under 2022*.  
Efter några år av stark kursutveckling för de nordiska marknaderna såg vi 
en svag utvecklingen under första halvåret följt av en viss återhämtning 
andra halvåret. Vi har sett en mer normalisering av räntor drivet av en 
högre inflation och dessutom förväntas en svagare konjunktur. Detta har 
gjort att vi fokuserat på större bolag i portföljen samtidigt som vi valt bolag 
med goda balansräkningar och stabil tillväxt inom våra teman. Fondens 
inriktning är långsiktigt strukturell tillväxt inom våra huvudteman 
Produktivitet, Demografi, Livsstilar och Miljö. Aktier som bidrog mest 
positivt till fondens avkastning var Novo Nordisk (ledande inom diabetes- 
och fetmaläkemedel), Sampo (renodlingen mot sakförsäkring), Genmab 
(innovativt danskt biotechbolag), Astra Zeneca (åldrande befolkning), 
Vestas (förnyelsebar energi), NKT (energieffektivisering) samt UPM (hållbara 
material). Störst negativ inverkan på portföljen hade EQT och GN Store 
Nord. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Detta innebär att 
risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global 
aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens 
placeringar sker dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid 
bidrar till att minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i 
utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden får placera i derivat och gör 
det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, 
upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
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tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,2%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 

kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Norden Tema A1 - SEK 1 541,98 1 780,43 1 417,08 1 284,08 1 047,25 1 119,12 984,60 893,09 805,95 682,74
 Norden Tema A1 - EUR 138,66 172,92 141,02 122,20 103,33 113,83 102,76 97,52 - -
 Norden Tema A1 - NOK 1 457,84 1 734,11 1 477,36 1 205,38 1 022,84 1 118,01 932,92 937,66 - -
 Norden Tema A9 - SEK 120,17 137,71 108,78 - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR 141,50 175,14 141,77 - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK 1 617,92 1 849,52 1 457,42 1 307,47 1 055,72 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 145,49 179,63 145,04 124,43 104,17 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 1 529,65 1 801,41 1 519,42 1 227,34 1 031,11 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 115,95 139,28 115,46 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -8 357 -4 021 -5 119 -12 537 1 339 987 3 172 2 619 476

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 12 539 24 165 22 640 25 994 21 317 22 312 18 405 15 700 11 134 7 170
 Norden Tema A1 - SEK 11 896 22 932 21 231 24 315 19 718 20 766 17 696 15 490 11 134 7 170
 Norden Tema A1 - EUR 15 31 27 31 28 71 38 4 - -
 Norden Tema A1 - NOK 162 341 420 446 386 847 323 180 - -
 Norden Tema A9 - SEK 9 22 19 - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR 0 0 0 - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK 4 94 536 595 555 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 9 18 7 5 4 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 170 256 107 209 314 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 0 0 0 - - - - - - -
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Antal andelar totalt, tusental 8 194 13 712 16 128 20 231 20 349 19 937 18 693 17 579 13 814 10 502
 Norden Tema A1 - SEK 7 714 12 880 14 983 18 936 18 828 18 556 17 974 17 344 13 814 10 502
 Norden Tema A1 - EUR 111 180 191 257 273 624 373 43 - -
 Norden Tema A1 - NOK 111 196 285 370 378 757 346 192 - -
 Norden Tema A9 - SEK 76 163 179 - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR 1 1 1 - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK 3 51 367 455 526 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 65 99 52 43 40 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 111 142 71 170 304 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 0 0 0 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Norden Tema A1 - SEK -13,4 25,6 10,4 22,6 -6,4 13,7 10,2 10,8 18,0 24,5
 Norden Tema A1 - EUR -19,8 22,6 15,4 18,3 -9,2 10,8 5,4 14,6 10,3 20,7
 Norden Tema A1 - NOK -15,9 17,4 22,6 17,8 -8,5 19,8 -0,5 21,5 19,7 37,5
 Norden Tema A9 - SEK -12,7 26,6 8,8 - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR -19,2 23,5 14,3 - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK -12,5 26,9 11,5 23,8 -5,5 14,8 11,3 12,0 19,3 25,9
 Norden Tema A10 - EUR -19,0 23,9 16,6 19,5 -8,3 11,9 6,4 15,8 11,5 22,0
 Norden Tema A10 - NOK -15,1 18,6 23,8 19,0 -7,6 21,0 0,5 22,8 21,0 39,0
 Norden Tema B1 - SEK -13,3 25,7 10,4 22,6 -6,4 13,7 10,2 10,8 18,0 24,5

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Norden Tema A1 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 17,3 26,2
 Norden Tema A1 - EUR -20,0 33,7 17,0 25,1 -6,4 10,4 2,9 15,4 9,6 22,3
 Norden Tema A1 - NOK -16,1 27,9 24,3 24,6 -5,7 19,4 -2,8 22,3 19,0 39,4
 Norden Tema A9 - SEK -13,5 36,9 8,5 - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR -20,0 33,7 14,0 - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 17,3 26,2
 Norden Tema A10 - EUR -20,0 33,7 17,0 25,1 -6,4 10,4 2,9 15,4 9,6 22,3
 Norden Tema A10 - NOK -16,1 27,9 24,3 24,6 -5,7 19,4 -2,8 22,3 19,0 39,4
 Norden Tema B1 - SEK -13,5 36,9 11,9 29,7 -3,5 13,3 7,7 11,6 17,3 26,2

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Norden Tema A1 - SEK 3,4 3,0 1,8 1,2 1,5 2,0 2,1 1,5 1,4 1,2
 Norden Tema A1 - EUR 3,4 3,0 1,8 1,2 1,5 2,0 2,1 1,5 - -
 Norden Tema A1 - NOK 3,4 3,0 1,8 1,2 1,5 2,0 2,1 1,5 - -
 Norden Tema A9 - SEK 3,4 - - - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR 3,4 - - - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK 3,4 3,0 1,8 1,2 1,4 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 3,4 3,0 1,8 1,2 1,4 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 3,4 3,0 1,8 1,2 1,4 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 3,4 3,0 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Norden Tema A1 - SEK 4,3 17,8 16,3 7,1 3,1 11,9 10,5 14,4 21,3 20,9
 Norden Tema A1 - EUR -0,8 19,0 16,8 3,6 0,3 8,0 9,9 12,4 - -
 Norden Tema A1 - NOK -0,7 19,9 20,2 3,8 4,7 9,2 9,9 20,6 - -
 Norden Tema A9 - SEK 5,1 - - - - - - - - -
 Norden Tema A9 - EUR -0,1 - - - - - - - - -
 Norden Tema A10 - SEK 5,4 18,9 17,5 8,2 4,2 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 0,2 20,2 18,0 4,7 1,3 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 0,3 21,2 21,4 4,9 5,8 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 4,3 17,8 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 8,8 23,8 20,5 11,8 4,5 10,4 9,6 14,4 21,6 21,0
EUR 3,4 25,1 21,0 8,2 1,6 6,6 9,0 12,5 - -
NOK 3,6 26,1 24,5 8,4 6,1 7,7 9,0 20,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Norden Tema A1 - SEK 6,6 12,6 9,7 9,8 8,9 15,3 16,1 9,3 11,1 15,9
 Norden Tema A1 - EUR 4,0 11,0 7,7 7,5 6,0 12,2 14,4 9,0 - -
 Norden Tema A1 - NOK 5,5 13,2 9,5 9,3 9,7 19,0 18,1 13,7 - -
 Norden Tema A10 - SEK 7,7 13,7 10,8 10,9 10,1 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 5,1 12,1 8,7 8,6 7,1 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 6,5 14,3 10,6 10,4 10,8 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 6,6 12,6 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,6 16,8 11,3 11,2 9,0 15,1 15,6 9,8 11,3 15,4
EUR 7,9 15,1 9,2 8,9 6,1 12,0 13,9 9,5 - -
NOK 9,4 17,4 11,1 10,8 9,8 18,7 17,6 14,2 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Norden Tema A1 - SEK 10,9 14,3 9,5 10,4 12,3 6,8 6,8 7,8 10,6 10,1
 Norden Tema A1 - EUR 8,1 12,7 8,3 10,1 13,3 6,3 6,2 8,1 - -
 Norden Tema A1 - NOK 12,0 15,6 11,6 12,1 13,5 8,6 7,2 10,1 - -
 Norden Tema A10 - SEK 12,0 15,5 10,7 11,6 13,5 - - - - -
 Norden Tema A10 - EUR 9,2 13,8 9,5 11,3 14,5 - - - - -
 Norden Tema A10 - NOK 13,2 16,8 12,7 13,2 14,7 - - - - -
 Norden Tema B1 - SEK 10,9 14,0 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 12,8 16,2 10,5 11,3 12,2 6,3 6,1 7,4 10,0 10,3
EUR 9,9 14,5 9,4 11,0 13,1 5,9 5,5 7,7 - -
NOK 14,0 17,5 12,6 12,9 13,3 8,2 6,6 9,7 - -

Utdelning per andel, SEK 4,72 4,97 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index 
T o m  2014-01-01: SHB NORDIX Port Nordic Net (NHNXPORT) 
T o m  2019-04-30: VINX Benchmark Cap SEK_NI (VINXBCAPSEKNI) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Norden Tema A1 1,50
 Norden Tema A9 0,75
 Norden Tema A10 0,50
 Norden Tema B1 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Norden Tema A1 1,50
 Norden Tema A9 0,75
 Norden Tema A10 0,50
 Norden Tema B1 1,50

Årlig avgift, % 
 Norden Tema A1 1,50
 Norden Tema A9 0,75
 Norden Tema A10 0,50
 Norden Tema B1 1,50

Transaktionskostnader, tSEK 8 822

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Norden Tema A1 127,08
 Norden Tema A9 63,77
 Norden Tema A10 42,56
 Norden Tema B1 127,09

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Norden Tema A1 9,28
 Norden Tema A9 4,65
 Norden Tema A10 3,10
 Norden Tema B1 9,28

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 28,5

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 16,9 

Total risk % - A1 EUR 19,9 

Total risk % - A1 NOK 15,7 

Total risk % - A9 SEK 16,9 

Total risk % - A9 EUR 20,0 

Total risk % - A10 SEK 16,9 

Total risk % - A10 EUR 20,0 

Total risk % - A10 NOK 15,7 

Total risk % - B1 SEK 16,9 

Total risk i index % - A1 SEK 19,1 

Total risk i index % - A1 EUR 22,1 

Total risk i index % - A1 NOK 17,7 

Total risk i index % - A9 SEK 19,1 

Total risk i index % - A9 EUR 22,1 

Total risk i index % - A10 SEK 19,1 

Total risk i index % - A10 EUR 22,1 

Total risk i index % - A10 NOK 17,7 

Total risk i index % - B1 SEK 19,1 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index

Active Share % 50,0 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -4,5 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -4,3 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -4,3 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -3,7 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -3,5 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -3,4 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -3,3 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -3,3 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -4,5 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,3 

Sharpekvot - A1 EUR 0,0 

Sharpekvot - A1 NOK -0,1 

Sharpekvot - A9 SEK 0,3 

Sharpekvot - A9 EUR 0,0 

Sharpekvot - A10 SEK 0,3 

Sharpekvot - A10 EUR 0,0 

Sharpekvot - A10 NOK 0,0 

Sharpekvot - B1 SEK 0,3 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,2 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,2 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,5 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -3 499 644 5 290 905
Värdeförändring på fondandelar  ** 18 653 -
Ränteintäker 1 261 175
Utdelningar 412 339 601 366
Valutakursvinster och -förluster netto 19 883 12 551
Övriga finansiella intäkter 2 198 4 405
Övriga intäkter 56 0
Summa intäkter och värdeförändring -3 045 253 5 909 402

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 213 486 353 351
Räntekostnader 1 398 2 059
Övriga finansiella kostnader 423 881
Övriga kostnader 8 541 6 934
Summa kostnader 223 848 363 226
Årets resultat -3 269 101 5 546 176

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 2 616 142 4 867 538

Realisationförluster -2 522 126 -856 182

Orealiserade vinster/förluster -3 593 659 1 279 550

Summa -3 499 644 5 290 905

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 18 653 -

Summa 18 653 -

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 12 303 083 98,1 23 730 283 98,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 12 303 083 98,1 23 730 283 98,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 182 272 1,5 443 633 1,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 57 210 0,5 35 407 0,1
Övriga tillgångar 162 125 1,3 - -
Summa tillgångar 12 704 690 101,3 24 209 323 100,2

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 904 0,1 29 636 0,1
Övriga skulder 149 583 1,2 14 460 0,1
Summa skulder 165 487 1,3 44 096 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 12 539 203 100,0 24 165 226 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 322 938 2,6 638 671 2,6
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 370 168 3,0 724 429 3,0

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 24 165 226 22 639 700
Andelsutgivning 1) 1 043 279 1 841 699
Andelsinlösen 1) -9 400 199 -5 862 348
Resultat enligt resultaträkning -3 269 101 5 546 176
Utdelning till andelsägarna -2 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 12 539 203 24 165 226

1) Varav 10 817 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Chemometec 116 131 119 911 1,0 
Chr. Hansen Holding 168 256 125 727 1,0 
Coloplast B 50 000 60 712 0,5 
Dong Energy 168 334 158 912 1,3 
DSV 114 792 188 221 1,5 
Genmab 41 798 183 822 1,5 
GN Store Nord 500 000 119 443 1,0 
HusCompagniet 419 937 25 746 0,2 
NKT 360 000 210 703 1,7 
Novo Nordisk 798 131 1 119 503 8,9 
Rockwool B 40 000 97 677 0,8 
Vestas Wind Systems 1 652 825 499 507 4,0 
  2 909 884 23,2 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FINLAND

Cargotec 220 000 101 087 0,8 
F-Secure 2 000 000 62 940 0,5 
KONE 230 946 124 043 1,0 
Metso Outotec 2 181 823 233 210 1,9 
Nordea Bank 2 107 687 235 082 1,9 
Qt Group 70 000 34 639 0,3 
Sampo A 847 907 460 319 3,7 
Tokmanni Group 650 000 81 606 0,7 
UPM-Kymmene 794 213 308 495 2,5 
Vaisala A  220 000 96 512 0,8 
Valmet 450 000 125 903 1,0 
  1 863 837 14,9 
FÄRÖARNA

Bakkafrost 290 000 188 949 1,5 
  188 949 1,5 
NEDERLÄNDERNA

Meltwater Holding 2 300 000 33 109 0,3 
  33 109 0,3 
NORGE

DNB Bank 162 007 33 320 0,3 
Elopak 2 150 000 56 852 0,5 
Kahoot 5 000 000 102 783 0,8 
Lerøy Seafood Group 2 100 000 122 499 1,0 
Mowi 600 000 106 109 0,8 
Nordic Semiconductor 400 000 69 343 0,6 
Orkla 1 671 332 125 407 1,0 
Scatec  600 000 49 882 0,4 
Smartcraft A  2 888 920 53 107 0,4 
Storebrand 1 729 966 156 265 1,2 
  875 567 7,0 
SVERIGE

ABB 1 234 213 390 258 3,1 
AddLife 500 000 54 300 0,4 
Addtech B 700 000 104 090 0,8 
AFRY 903 107 154 341 1,2 
Arjo B 1 700 000 66 198 0,5 
Assa Abloy B 1 084 611 242 627 1,9 
AstraZeneca 250 862 352 085 2,8 
Atlas Copco A 2 934 442 361 230 2,9 
Atlas Copco B 2 219 181 246 551 2,0 
B&B Tools 400 000 44 480 0,4 
Biotage 325 000 60 288 0,5 
Boliden  650 775 254 616 2,0 
Calliditas Therapeutics 300 000 27 735 0,2 
Electrolux  1 100 000 154 858 1,2 
Electrolux Professional  3 300 000 144 606 1,2 
Embracer Group B 1 200 000 56 748 0,5 
Epiroc  B 682 161 114 364 0,9 
EQT 517 365 114 131 0,9 
Ericsson B 4 800 000 292 320 2,3 
Essity B 792 725 216 652 1,7 
Hexagon B 3 365 836 366 876 2,9 
Investor B 2 076 065 391 463 3,1 
New Wave B 950 000 196 080 1,6 
NIBE Industrier B 2 650 000 257 315 2,1 
Nordnet 835 941 126 185 1,0 
OX2  725 000 63 764 0,5 
SEB A 2 318 679 278 126 2,2 
Securitas 2 400 000 208 704 1,7 
Swedbank A 1 700 000 301 410 2,4 
Synsam Group 1 000 000 39 520 0,3 
Systemair 1 470 719 105 598 0,8 
Telia Company 1 500 000 39 990 0,3 
Viaplay Group B 400 000 79 220 0,6 
Volvo B 2 381 199 448 808 3,6 
  6 355 536 50,7 
Noterade aktier  12 226 883 97,5 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   0,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

Implantica SDB 403 539 16 041 0,1 
Surgical Science Sweden 200 000 32 940 0,3 
Vimian Group 1 000 000 27 220 0,2 
  76 201 0,6 
Noterade aktier  76 201 0,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  12 303 083 98,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  236 120 1,9 
Total summa fondförmögenhet  12 539 203 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Atlas Copco 4,8 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 322 938

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 2,6

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 156 258
Franska staten 18 733
BP 9 146
Diageo 6 400
Brittiska staten 6 357
Taylor Wimpey Plc  6 204
Glencore 6 204
Kingfisher 6 204
Sage Group 6 204
Prudential 6 204

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Goldman Sachs International 147 386
Svenska Handelsbanken 123 565
SEB 65 948
BNP Paribas Arbitrage SNC 12 083
Morgan Stanley & Co. International 9 287
J.P. Morgan Securities 7 820
Citigroup Global Markets 3 657
Barclays Capital Securities 422

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 182 949
Obligationer och andra räntebärande instrument 187 219

370 168
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 244
En till tre månader 697
Tre månader till ett år 2 071
Mer än ett år 184 207
Obestämd löptid 182 949

370 168

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 12 083
Storbritannien 168 571
Sverige 189 513

370 168

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 603
CAD 212
CHF 612
DKK 6 241
EUR 41 947
GBP 104 038
HKD 2 196
JPY 10 548
NOK 48
NZD 0
SEK 1 362
USD 202 360

370 168

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 370 168

370 168
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 2 116 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Norden Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 5493003N2CTNOEAC6R69

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
50,89% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 50,89%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara
byggnader (SDG 11) & Övriga miljömål.
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och
välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) &
Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 50,89%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 852,51

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 384,10

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 12 316,39 96,37% 98,12%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 6 836,06 96,37% 98,12%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 907 266,02 96,37% 98,12%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

19 152,52

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

926 418,54

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

852,51 96,37% 98,12%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

17,62 96,37%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 384,10 96,04% 98,12%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,31 96,04%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 96,99% 98,12%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

55,23% 67,69% 98,12%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

31,23% 16,36% 98,12%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,41

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,81

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,11

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,06

H – TRANSPORT OCH 0,03

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 96,99% 98,12%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,31 7,57% 98,12%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

3,68 56,84% 98,12%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 98,12% 98,12%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

54,24% 95,07% 98,12%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 98,12%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

34,80% 96,53% 98,12%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 98,12% 98,12%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

37,37% 96,86% 98,12%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

1,36% 84,54% 98,12%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Novo Nordisk B Läkemedel 8,93% DK

Vestas Wind Systems Elektrisk utrustning 3,98% DK

Sampo Plc A Försäkring 3,67% FI

Volvo, AB ser. B Maskineri 3,58% SE

Investor B Diversifierade finansiella tjänster 3,12% SE

ABB Ltd Elektrisk utrustning 3,11% CH

Hexagon AB ser. B Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,93% SE

Atlas Copco A Maskineri 2,88% SE

AstraZeneca PLC Läkemedel 2,81% GB

UPM-Kymmene Corporation Papper & Skogsprodukter 2,46% FI

Swedbank AB A Banker 2,40% SE

Ericsson, Telefonaktiebolaget LM B Kommunikationsutrustning 2,33% SE

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Banker 2,22% SE

NIBE Industrier AB B Byggprodukter 2,05% SE

Boliden Ltd Ord Shs Metaller & gruvdrift 2,03% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 5,95%

151010 Kemikalier 1,00%

151030 Behållare & förpackningar 0,45%

151040 Metaller & gruvdrift 2,03%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

98,12%

Nr 2 Annat
1,88%

Nr 1A Hållbara
50,89%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

47,23%

Taxonomiförenliga
0,99%

Andra
miljörelaterade

28,91%

Sociala
20,99%
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151050 Papper & Skogsprodukter 2,46%

20 Industri 35,89%

201020 Byggprodukter 5,61%

201030 Bygg & Teknik 0,51%

201040 Elektrisk utrustning 8,78%

201060 Maskineri 15,15%

201070 Handelsföretag och distributörer 1,18%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

1,66%

202020 Professionella tjänster 1,49%

203010 Flygfrakt & logistik 1,50%

25 Sällansköpsvaror 3,97%

252010 Hushållsvaror 1,44%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 1,56%

255030 Varuhus 0,65%

255040 Specialaffär 0,32%

30 Dagligvaror 6,06%

302020 Mat produkter 4,33%

303010 Hushållsprodukter 1,73%

35 Hälsovård 17,87%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,57%

352010 Bioteknik 1,47%

352020 Läkemedel 11,96%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

1,87%

40 Finans 16,72%

401010 Banker 6,76%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 3,12%

402030 Kapitalmarknader 1,92%

403010 Försäkring 4,92%

45 Informationsteknologi 8,89%

451020 IT-tjänster 0,40%

451030 Programvara 1,20%

452010 Kommunikationsutrustning 3,04%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,70%

453010 Halvledare 0,55%

50 Kommunikationstjänster 2,22%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

0,32%

502010 Media 0,63%

502020 Underhållning 1,27%

55 Samhällsservice 1,67%

551010 Elverktyg 1,27%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

0,40%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Vid utgången av referensperioden hade fonden 28,91% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,99% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 20,99% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 19 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 40 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 11 av dessa bolag. 

verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Norden Terna, org.nr 802015-0804 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Norden Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Norden Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan foNantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den t~ mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  TORE MARKEN

Handelsbanken Nordiska Småbolag 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument 
utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i 
Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% 
av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera 
på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser 
att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag 
och i onoterade företag. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt 
vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som 
kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets 
nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens 
förväntningar. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Small 
Cap Net Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar brett i olika sektorer, men även i de allra minsta bolagen 
och på handelsplatser utanför index t.ex. Euronext Growth. 
Riskdiversifiering uppnås genom att fonden i normalfallet investerar i mellan 
130-175 bolag, vilket är färre än jämförelseindex. Fonden investerar i bolag 
oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Urvalet av bolag sker 
genom löpande analys där speciell vikt läggs vid värdering, vinsttillväxt, 
framtidsutsikter och bolagsledning. Portföljbolagen och flertalet andra 
aktier följs aktivt via ett flertal egenutvecklade modeller.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets 
hemsida.  
  

Fonden är en relativ stor småbolagsfond, och för att bibehålla en bra 
exponering mot de minsta bolagen, äger fonden lite flera innehav än små 
småbolagsfonder. Koncentrerar man innehaven mera  så tappar man 
exponeringen mot dom minsta bolagen eller så får man en väldig hög 
likviditetsrisk. Vi tror inga av dessa är önskvärda. En effekt är också att 
Aktiv Risk blir lite lägre än för några andra. 

Portföljen

Fonden sjönk med -28,8% under 2022*.  
Ett väldigt stökigt 2022 har nu tagit slut. Dock är många av de stora 
problematiska omvärldsfaktorerna kvar. Kriget i Ukraina pågår fortfarande, 
och det ger höga priser på energi och mat. Inflationen är något ned från de 
högsta nivåerna, men fortfarande allt för hög att centralbankerna måste 
fortsätta höja räntan. Frågan för 2023 är om dessa räntehöjningarna ger en 
större recession eller om det blir en mildare nedgång i ekonomin. Fonden 
började året med en större del cykliska bolag, men när kriget slog till 
började defensiva bolag gå starkt. I denna förändring var vi för sena. Då 
riskaptiten fortsatt falla under året, blir det svårare att investera i mindre 
bolag. Speciellt bolag med lite högre värdering har haft det svårt, och det 
hade kostat performance om vi börjat minska i dessa redan under hösten 
2021. Den oväntade höjningen av skatten för laxodlingar i Norge 
påverkade  också fonden negativt. Bästa investeringar under året har varit 
NKT, Chemometec och New Wave. Sämst har varit Lindab och Harvia. Det 
känns som riskaptiten och därmed börsen har stabiliserat sig, och det ger 
möjligheter framöver. Vi tror det kommer många goda möjligheter att 
investera i duktiga innovativa småbolag under 2023. Nu när värderingen av 
mindre bolag är lägre än på länge, tror vi det är goda möjligheter för att 
2023 blir ett bra år för småbolag i Norden. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av mindre och medelstora företag i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en 
investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar 
över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i flera sektorer 
eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i fonden. Då 
fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta 
än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då 
fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser 
medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser 
beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär exponering mot mindre bolag där likviditeten 
ofta är lägre, och variationen i likviditet generellt bedöms vara förhöjd 
jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan komma att påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 
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Handelsbanken Nordiska Småbolag, for ts.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 

med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300

400

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Nordiska Småbolag A1 - SEK 1 427,67 2 006,22 1 571,11 1 287,55 967,02 970,99 866,58 721,56 584,98 501,01
 Nordiska Småbolag A1 - EUR 128,39 194,85 156,35 122,53 95,41 98,76 90,44 78,79 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK 1 349,78 1 954,03 1 637,96 1 208,64 944,47 970,02 821,09 757,57 - -
 Nordiska Småbolag A9 - SEK 110,00 153,90 119,56 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR 131,17 197,52 157,23 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK 1 497,90 2 083,95 1 615,74 1 310,94 974,79 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR 134,70 202,40 160,80 124,76 96,18 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK 1 416,17 2 029,74 1 684,49 1 230,59 952,06 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 976,20 1 427,61 1 164,80 997,32 768,90 803,55 745,90 648,03 545,08 485,03
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 125,16 - - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -32 -234 -2 221 -1 132 805 889 658 34 -77 916

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 22 847 31 787 25 067 23 017 18 294 17 732 14 975 12 031 9 753 8 437
 Nordiska Småbolag A1 - SEK 20 969 28 921 22 632 21 270 16 919 16 474 13 985 10 842 9 250 8 356
 Nordiska Småbolag A1 - EUR 63 106 85 90 80 81 70 52 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK 262 384 375 251 201 342 135 113 - -
 Nordiska Småbolag A9 - SEK 78 208 228 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR 28 45 33 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK 112 161 201 183 119 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR 6 13 9 5 3 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK 165 205 229 152 106 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 134 199 153 127 95 116 176 606 503 81
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 2 - - - - - - - - -
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Antal andelar totalt, tusental 16 687 17 121 17 744 17 901 18 942 18 286 17 314 16 769 16 736 16 844
 Nordiska Småbolag A1 - SEK 14 687 14 415 14 405 16 521 17 496 16 966 16 139 15 025 15 813 16 678
 Nordiska Småbolag A1 - EUR 494 544 541 738 836 824 775 659 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK 194 197 229 208 212 352 165 149 - -
 Nordiska Småbolag A9 - SEK 711 1 353 1 910 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR 212 228 209 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK 75 77 125 139 122 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR 46 66 58 37 35 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK 117 101 136 124 112 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 137 139 131 127 123 144 235 936 923 166
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 13 - - - - - - - - -

Total avkastning i %  1)

 Nordiska Småbolag A1 - SEK -28,8 27,7 22,0 33,1 -0,4 12,0 20,1 23,3 16,8 36,7
 Nordiska Småbolag A1 - EUR -34,1 24,6 27,6 28,4 -3,4 9,2 14,8 27,6 9,1 32,5
 Nordiska Småbolag A1 - NOK -30,9 19,3 35,5 28,0 -2,6 18,1 8,4 35,2 18,4 50,9
 Nordiska Småbolag A9 - SEK -28,5 28,7 19,6 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR -33,6 25,6 25,6 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK -28,1 29,0 23,3 34,5 0,6 13,2 21,3 24,6 17,9 38,1
 Nordiska Småbolag A10 - EUR -33,5 25,9 28,9 29,7 -2,4 10,3 15,9 28,8 10,2 33,8
 Nordiska Småbolag A10 - NOK -30,2 20,5 36,9 29,3 -1,7 19,3 9,5 36,6 19,6 52,4
 Nordiska Småbolag B1 - SEK -28,8 27,7 22,2 33,1 -0,4 12,0 20,1 23,3 16,8 36,7
 Nordiska Småbolag B1 - EUR -34,1 24,6 27,8 28,4 -3,4 9,2 14,8 27,6 9,1 32,5

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Nordiska Småbolag A1 - SEK -23,9 28,2 16,4 35,1 0,6 11,8 17,7 21,7 17,1 35,5
 Nordiska Småbolag A1 - EUR -29,5 25,2 21,7 30,3 -2,4 9,0 12,5 25,9 9,4 31,3
 Nordiska Småbolag A1 - NOK -26,1 19,8 29,3 29,9 -1,6 17,9 6,3 33,4 18,7 49,6
 Nordiska Småbolag A9 - SEK -23,9 28,2 12,1 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR -29,5 25,2 17,8 - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK -23,9 28,2 16,4 35,1 0,6 11,8 17,7 21,7 17,1 35,5
 Nordiska Småbolag A10 - EUR -29,5 25,2 21,7 30,3 -2,4 9,0 12,5 25,9 9,4 31,3
 Nordiska Småbolag A10 - NOK -26,1 19,8 29,3 29,9 -1,6 17,9 6,3 33,4 18,7 49,6
 Nordiska Småbolag B1 - SEK -23,9 28,2 16,4 35,1 0,6 11,8 17,7 21,7 17,1 35,5
 Nordiska Småbolag B1 - EUR -29,5 25,2 21,7 30,3 -2,4 9,0 12,5 25,9 9,4 31,3

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Nordiska Småbolag A1 - SEK 2,7 3,4 3,1 2,3 2,0 1,6 2,2 2,1 1,4 2,0
 Nordiska Småbolag A1 - EUR 2,7 3,4 3,1 2,3 2,0 1,6 2,2 2,1 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK 2,7 3,4 3,1 2,3 2,0 1,6 2,2 2,1 - -
 Nordiska Småbolag A9 - SEK 2,8 - - - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR 2,7 - - - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK 2,7 3,4 3,1 2,3 2,1 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR 2,7 3,4 3,1 2,3 2,0 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK 2,7 3,4 3,1 2,3 2,0 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 2,7 3,4 3,1 2,3 2,1 1,6 2,2 2,1 1,4 -
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 2,7 - - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Nordiska Småbolag A1 - SEK -4,7 24,8 27,5 15,2 5,6 16,0 21,7 20,0 26,3 26,3
 Nordiska Småbolag A1 - EUR -9,4 26,1 28,0 11,4 2,7 12,0 21,0 18,0 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK -9,2 27,2 31,7 11,6 7,3 13,2 21,1 26,5 - -
 Nordiska Småbolag A9 - SEK -4,1 - - - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A9 - EUR -8,7 - - - - - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK -3,7 26,1 28,7 16,3 6,7 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR -8,5 27,4 29,3 12,5 3,7 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK -8,3 28,4 33,0 12,7 8,3 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK -4,7 24,9 27,6 15,2 5,6 16,0 21,7 20,0 26,3 -
 Nordiska Småbolag B1 - EUR -9,4 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -1,2 22,2 25,4 16,6 5,6 14,8 19,7 19,4 25,9 26,0
EUR -6,1 23,4 26,0 12,8 3,2 10,8 19,0 17,3 - -
NOK -5,9 24,5 29,6 13,0 7,7 11,9 19,1 25,9 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Nordiska Småbolag A1 - SEK 8,0 18,3 16,8 17,1 14,1 21,5 22,5 12,0 11,4 20,8
 Nordiska Småbolag A1 - EUR 5,4 16,6 14,7 14,7 11,0 18,2 20,7 11,7 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK 6,8 18,9 16,7 16,6 14,8 25,3 24,6 16,4 - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK 9,1 19,5 18,0 18,3 15,2 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR 6,4 17,8 15,8 15,8 12,1 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK 7,9 20,1 17,8 17,8 16,0 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 8,1 18,3 16,9 17,1 14,1 21,5 - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 5,4 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,1 17,8 15,8 16,9 13,4 20,5 21,7 12,1 11,6 19,8
EUR 6,5 16,1 13,7 14,5 10,5 17,3 19,9 11,8 - -
NOK 7,9 18,5 15,7 16,4 14,3 24,3 23,7 16,6 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Nordiska Småbolag A1 - SEK 14,6 20,4 14,4 14,2 17,4 9,9 8,6 10,0 13,0 13,9
 Nordiska Småbolag A1 - EUR 11,6 18,6 13,2 13,9 18,3 9,4 7,9 10,2 - -
 Nordiska Småbolag A1 - NOK 15,7 21,7 16,6 15,9 18,5 11,8 9,0 12,3 - -
 Nordiska Småbolag A10 - SEK 15,7 21,6 15,5 15,3 18,5 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - EUR 12,7 19,8 14,3 15,0 19,5 - - - - -
 Nordiska Småbolag A10 - NOK 16,9 22,9 17,7 17,0 19,7 - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 14,6 - - - - - - - - -
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 11,6 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 14,7 19,7 14,0 14,2 16,5 9,1 7,6 9,1 12,0 13,3
EUR 11,7 18,0 12,7 13,9 17,6 8,7 7,0 9,4 - -
NOK 15,8 21,1 16,1 15,9 17,8 11,0 8,1 11,5 - -

Utdelning per andel, SEK 
 Nordiska Småbolag B1 - SEK 47,58 50,34 39,89 23,07 32,14 29,84 25,92 21,80 19,40 12,83
 Nordiska Småbolag B1 - EUR 6,34 - - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index 
T o m  2014-01-02: SHB NORDIX Small Cap Port Nordic Net (NHNMXPORT) 
T o m  2019-04-30: SIX Nordic 200 Small Cap 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Nordiska Småbolag A1 1,60
 Nordiska Småbolag A9 0,80
 Nordiska Småbolag A10 0,60
 Nordiska Småbolag B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Nordiska Småbolag A1 1,60
 Nordiska Småbolag A9 0,80
 Nordiska Småbolag A10 0,60
 Nordiska Småbolag B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Nordiska Småbolag A1 1,60
 Nordiska Småbolag A9 0,80
 Nordiska Småbolag A10 0,60
 Nordiska Småbolag B1 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 8 736

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,03

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Nordiska Småbolag A1 124,44
 Nordiska Småbolag A9 62,45
 Nordiska Småbolag A10 46,88
 Nordiska Småbolag B1 124,46

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Nordiska Småbolag A1 9,16
 Nordiska Småbolag A9 4,59
 Nordiska Småbolag A10 3,44
 Nordiska Småbolag B1 9,16

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,7

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 14,3

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 22,8 

Total risk % - A1 EUR 25,8 

Total risk % - A1 NOK 21,1 

Total risk % - A9 SEK 22,8 

Total risk % - A9 EUR 25,8 

Total risk % - A10 SEK 22,8 

Total risk % - A10 EUR 25,8 

Total risk % - A10 NOK 21,1 

Total risk % - B1 SEK 22,8 

Total risk % - B1 EUR 25,8 

Total risk i index % - A1 SEK 22,0 

Total risk i index % - A1 EUR 25,0 

Total risk i index % - A1 NOK 20,5 

Total risk i index % - A9 SEK 22,0 

Total risk i index % - A9 EUR 25,0 

Total risk i index % - A10 SEK 22,0 

Total risk i index % - A10 EUR 25,0 

Total risk i index % - A10 NOK 20,5 

Total risk i index % - B1 SEK 22,0 

Total risk i index % - B1 EUR 25,0 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200
Small Cap Net Index

Active Share % 44,3 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -3,5 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -3,3 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -3,3 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -2,9 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -2,6 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -2,5 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -2,4 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -2,4 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -3,5 

Aktiv avkastning % - B1 EUR -3,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 EUR Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,2 

Sharpekvot - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot - A1 NOK -0,5 

Sharpekvot - A9 SEK -0,2 

Sharpekvot - A9 EUR -0,3 

Sharpekvot - A10 SEK -0,2 

Sharpekvot - A10 EUR -0,3 

Sharpekvot - A10 NOK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,2 

Sharpekvot - B1 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR -0,2 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - B1 EUR -0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -9 095 594 6 846 207
Ränteintäker 2 925 338
Utdelningar 541 190 557 471
Valutakursvinster och -förluster netto 32 858 6 761
Övriga finansiella intäkter 14 564 13 977
Övriga intäkter 45 0
Summa intäkter och värdeförändring -8 504 012 7 424 755

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 389 277 456 006
Räntekostnader 3 133 2 715
Övriga finansiella kostnader 2 913 2 795
Övriga kostnader 8 426 9 370
Summa kostnader 403 749 470 886
Årets resultat -8 907 761 6 953 870

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 2 320 906 4 634 147

Realisationförluster -2 700 350 -775 754

Orealiserade vinster/förluster -8 716 150 2 987 815

Summa -9 095 594 6 846 207

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 22 684 276 99,3 31 298 415 98,5
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 22 684 276 99,3 31 298 415 98,5
Bankmedel och övriga likvida 
medel 277 271 1,2 572 170 1,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 31 591 0,1 17 724 0,1
Övriga tillgångar 98 324 0,4 183 165 0,6
Summa tillgångar 23 091 462 101,1 32 071 475 100,9

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 31 078 0,1 41 405 0,1
Övriga skulder 213 290 0,9 242 873 0,8
Summa skulder 244 368 1,1 284 278 0,9
Fondförmögenhet Not 1) 22 847 093 100,0 31 787 197 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 1 621 741 7,1 946 108 3,0
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 1 756 149 7,7 1 024 594 3,2

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 31 787 197 25 067 451
Andelsutgivning 1) 3 956 251 3 972 595
Andelsinlösen 1) -3 981 120 -4 200 003
Resultat enligt resultaträkning -8 907 761 6 953 870
Utdelning till andelsägarna -7 474 -6 715
Fondförmögenhet vid periodens slut 22 847 093 31 787 197

1) Varav 36 692 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

ALK-Abello B 808 340 116 102 0,5 
Alm Brand 18 094 000 304 393 1,3 
Bavarian Nordic 200 000 63 822 0,3 
Brodrene A & O Johansen 438 655 54 516 0,2 
Broedrene Hartmann B 200 871 88 611 0,4 
cBrain 233 674 55 070 0,2 
Chemometec 323 671 334 207 1,5 
Chr. Hansen Holding 432 149 322 917 1,4 
DFDS 401 686 154 011 0,7 
Flügger B 70 158 44 588 0,2 
GN Store Nord 1 046 988 250 110 1,1 
H. Lundbeck B 2 700 000 105 177 0,5 
H&H International 854 935 131 168 0,6 
Jyske Bank 279 294 188 484 0,8 
Netcompany Group 420 000 184 774 0,8 
Nilfisk Holding 439 713 96 394 0,4 
NKT 762 255 446 138 2,0 
Pandora Holding 373 972 272 958 1,2 
Rockwool B 52 588 128 417 0,6 
Schouw & Co. 164 154 128 627 0,6 
SimCorp 94 022 67 234 0,3 
SP Group 276 050 105 882 0,5 
Spar Nord Bank 518 099 82 433 0,4 
Sydbank 571 044 249 857 1,1 
TCM Group 632 271 69 020 0,3 
William Demant 555 000 159 803 0,7 
  4 204 713 18,4 
FINLAND

Cargotec 100 000 45 949 0,2 
Eezy 1 135 771 39 406 0,2 
Elisa 400 000 220 002 1,0 
Exel Composites 763 275 46 004 0,2 
Harvia 448 816 88 240 0,4 
Huhtamaki 480 073 170 832 0,7 
Incap 654 475 124 452 0,5 
Kesko B 1 400 000 321 018 1,4 
Konecranes 202 928 64 900 0,3 
Metso Outotec 3 245 500 346 903 1,5 
Oma Säästöpankki 358 332 74 196 0,3 
Orion Corporation B 375 000 213 675 0,9 
Orthex 770 000 40 030 0,2 
Qt Group 247 854 122 650 0,5 
Revenio 184 410 79 156 0,3 
Sanoma 454 175 49 596 0,2 
Sitowise Group A2 950 000 54 300 0,2 
Tokmanni Group 1 103 605 138 555 0,6 
Vaisala A  82 306 36 107 0,2 
Valmet 633 352 177 202 0,8 
  2 453 173 10,7 
FÄRÖARNA

Bakkafrost 220 000 143 341 0,6 
  143 341 0,6 
NORGE

Adevinta 2 890 000 200 525 0,9 
Austevoll Seafood 4 439 961 415 378 1,8 
BEWi 5 104 119 247 799 1,1 
Crayon Group Holding 1 058 811 112 103 0,5 
Elkem 1 600 000 59 570 0,3 
Elliptic Laboratories  4 866 610 113 502 0,5 
Gjensidige Forsikring 1 379 186 280 377 1,2 
Kahoot 5 780 421 118 826 0,5 
Lerøy Seafood Group 2 573 586 150 124 0,7 
Mowi 2 460 000 435 049 1,9 
Norbit 3 280 771 99 939 0,4 
Nordic Semiconductor 837 513 145 190 0,6 
Norwegian Air Shuttle 19 827 296 154 015 0,7 
Orkla 1 883 165 141 301 0,6 
SalMar 418 158 170 193 0,7 
Salmon Evolution 9 617 673 84 128 0,4 
Schibsted B 1 497 312 283 645 1,2 
Self Storage Group 4 134 560 104 956 0,5 
Smartcraft A  2 211 887 40 661 0,2 
SpareBank 1 Midt-Norge 929 700 125 279 0,5 
SpareBank 1 Nord-Norge 1 055 870 107 213 0,5 
SpareBank 1 SR-Bank 499 440 63 761 0,3 
Sparebanken Vest 413 587 40 421 0,2 
Storebrand 2 777 819 250 916 1,1 
Tomra Systems 307 800 53 913 0,2 
Wilh. Wilhelmsen 2 316 499 237 790 1,0 
  4 236 576 18,5 
SVERIGE

AarhusKarlshamn 1 586 363 282 135 1,2 
Addtech B 1 436 118 213 551 0,9 
AFRY 1 234 946 211 052 0,9 
Alligo 716 046 56 782 0,2 
Arjo B 1 158 201 45 100 0,2 
Avanza Bank Holding 934 377 208 927 0,9 
Axfood 611 666 174 875 0,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

B&B Tools 744 965 82 840 0,4 
Beijer Alma B 1 071 430 175 072 0,8 
Beijer Ref B 1 528 580 224 854 1,0 
BioArctic B 353 301 96 098 0,4 
Boliden  942 616 368 799 1,6 
Bufab 590 844 138 257 0,6 
Bulten 796 680 47 402 0,2 
Castellum 2 358 426 297 751 1,3 
Cint Group 2 621 189 109 775 0,5 
Concentric 677 297 132 208 0,6 
Dometic Group 1 238 843 83 349 0,4 
Duni  381 446 32 881 0,1 
Electrolux  2 120 000 298 454 1,3 
Electrolux Professional  2 549 112 111 702 0,5 
Elekta B 1 498 611 94 113 0,4 
Embracer Group B 3 243 348 153 378 0,7 
Fabege 1 973 957 175 090 0,8 
Fastighets AB Balder 7 805 528 378 724 1,7 
Fortnox 236 610 11 189 0,0 
Getinge B 1 211 855 262 124 1,1 
Gränges 1 468 161 125 234 0,5 
Hexatronic Group 1 682 136 238 106 1,0 
Hexpol B 1 908 983 212 088 0,9 
Holmen B1 300 000 124 170 0,5 
Husqvarna B 2 899 077 211 981 0,9 
Indutrade 900 000 189 990 0,8 
Instalco 1 673 624 66 326 0,3 
Knowit 438 572 89 381 0,4 
Lagercrantz Group 305 000 31 507 0,1 
Lifco B 1 300 000 226 395 1,0 
Lindab International 1 158 577 147 603 0,6 
Momentum Group B 516 046 30 194 0,1 
Mycronic 805 844 157 784 0,7 
Nederman 1 412 417 71 101 0,3 
New Wave B 1 641 728 338 853 1,5 
Nordic Waterproofing Holding 1 468 890 213 870 0,9 
Nordnet 2 912 231 439 601 1,9 
Nyfosa 1 993 243 160 655 0,7 
OEM International B 1 860 546 134 517 0,6 
OX2  724 336 63 705 0,3 
Pandox B 168 600 19 625 0,1 
Platzer Fastigheter B 1 526 660 125 644 0,5 
Rejlers 502 171 68 797 0,3 
RVRC Holding  358 059 12 725 0,1 
Sagax B 1 952 484 461 762 2,0 
SCA B 1 800 000 237 510 1,0 
Sdiptech 334 481 75 593 0,3 
Securitas 2 050 000 178 268 0,8 
Sinch  11 104 770 424 535 1,9 
Skanska B 1 300 000 214 500 0,9 
SKF B 293 778 46 755 0,2 
SSAB B 1 650 000 89 430 0,4 
Stillfront Group  3 000 000 52 560 0,2 
Sweco B 2 333 934 233 043 1,0 
Swedish Orphan Biovitrum 800 000 172 560 0,8 
Systemair 1 541 403 110 673 0,5 
Tele2 B 1 300 000 110 630 0,5 
Trelleborg B 1 207 718 290 818 1,3 
Troax Group A 442 830 80 861 0,4 
Truecaller B 3 893 077 127 537 0,6 
Vestum 5 008 422 86 470 0,4 
Viaplay Group B 281 905 55 831 0,2 
Vitrolife 355 000 66 101 0,3 
Wihlborgs Fastigheter 1 918 894 150 633 0,7 
  11 232 409 49,2 
Noterade aktier  22 270 211 97,5 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   1,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FINLAND

Admicom 83 173 43 008 0,2 
Detection Technology 282 577 53 105 0,2 
  96 113 0,4 
NORGE

Desert Control 551 200 8 046 0,0 
Lumi Gruppen  1 506 609 18 963 0,1 
Måsöval Eiendom 3 728 582 119 496 0,5 
Norse Atlantic 1 297 274 2 751 0,0 
  149 256 0,7 
SVERIGE

Implantica SDB 829 531 32 974 0,1 
Lyko Group 520 398 80 662 0,4 
Re:NewCell 404 614 29 496 0,1 
Sedana Medical 1 367 052 25 564 0,1 
  168 696 0,7 
Noterade aktier  414 065 1,8 
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Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

DANMARK

OW Bunker 127 500 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  22 684 276 99,3 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  162 818 0,7 
Total summa fondförmögenhet  22 847 093 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 1 621 741

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 7,1

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 567 976
Brittiska staten 220 887
Franska staten 161 221
Belgiska staten 27 589
BP 20 069
MasterCard Inc 18 182
Hsbc Holdings 18 178
Alibaba Group Holding 14 087
Tencent Holdings 13 606
Österrikiska staten 13 034

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Morgan Stanley & Co. International 400 695
Goldman Sachs International 359 680
SEB 358 081
BNP Paribas Arbitrage SNC 275 855
UBS AG London Branch 116 456
Svenska Handelsbanken 67 349
Merrill Lynch International 64 552
J.P. Morgan Securities 56 216
Barclays Capital Securities 36 980
HSBC Bank 17 445

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 744 970
Obligationer och andra räntebärande instrument 1 011 179

1 756 149
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 304
En till tre månader 2 716
Tre månader till ett år 37 256
Mer än ett år 970 903
Obestämd löptid 744 970

1 756 149

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 275 855
Storbritannien 1 054 863
Sverige 425 430

1 756 149

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 16 362
CAD 1 242
CHF 3 398
DKK 3 817
EUR 246 375
GBP 353 062
HKD 133 558
JPY 158 764
NOK 261
NZD 1
SEK 7 706
USD 831 602

1 756 149

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 1 756 149

1 756 149
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 14 564 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Nordiska Småbolag

Identifieringskod för juridiska personer: 549300U3LI2XJT7CI879

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
42,51% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 42,51%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 42,51%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 772,53

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 188,13

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 72 985,55 95,98% 99,29%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 21 441,62 95,98% 99,29%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 428 975,26 95,98% 99,29%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

94 427,24

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 523 402,55

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

772,53 95,98% 99,29%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

47,88 95,98%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 188,13 91,70% 99,29%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

137,68 91,70%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 92,50% 99,29%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

61,78% 53,92% 99,29%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

24,04% 21,74% 99,29%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,56

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,10

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,08

H – TRANSPORT OCH 3,55

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,49

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 92,69% 99,29%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,01 5,55% 99,29%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

4,69 38,90% 99,29%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 99,29% 99,29%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

72,28% 83,23% 99,29%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

22,67% 1,64% 99,29%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

36,77% 92,56% 99,29%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 99,29% 99,29%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

53,01% 92,24% 99,29%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

3,67% 84,73% 99,29%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Sagax AB B Fastighetsförvaltning &
utveckling

2,02% SE

NKT AS Elektrisk utrustning 1,95% DK

Nordnet AB Kapitalmarknader 1,92% SE

Mowi Mat produkter 1,90% NO

Sinch AB Ord Shs Programvara 1,86% SE

AUSTEVOLL SEAFOOD Mat produkter 1,82% NO

Fastighets AB Balder Fastighetsförvaltning &
utveckling

1,66% SE

Boliden Ltd Ord Shs Metaller & gruvdrift 1,61% SE

Metso Outotec Maskineri 1,52% FI

New Wave Group AB ser. B Textilier, kläder och lyxvaror 1,48% SE

ChemoMetec Ord Shs Life Sciences verktyg och
tjänster

1,46% DK

Chr. Hansen Holding A/S Kemikalier 1,41% DK

Kesko Oyj B Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

1,41% FI

Alm Brand A/S Försäkring 1,33% DK

Electrolux AB B Hushållsvaror 1,31% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

10 Energy 0,00%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

99,29%

Nr 2 Annat
0,71%

Nr 1A Hållbara
42,51%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

56,77%

Taxonomiförenliga
3,28%

Andra
miljörelaterade

20,72%

Sociala
18,52%
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101020 Olja, gas och
förbrukningsmaterial

0,00%

15 Material 10,43%

151010 Kemikalier 4,58%

151020 Byggmaterial 0,57%

151030 Behållare & förpackningar 1,14%

151040 Metaller & gruvdrift 2,55%

151050 Papper & Skogsprodukter 1,58%

20 Industri 29,12%

201020 Byggprodukter 2,94%

201030 Bygg & Teknik 3,14%

201040 Elektrisk utrustning 2,99%

201050 Industrikonglomerat 0,99%

201060 Maskineri 9,35%

201070 Handelsföretag och distributörer 4,09%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

1,81%

202020 Professionella tjänster 1,40%

203020 Flygbolag 0,69%

203030 Marin 1,71%

25 Sällansköpsvaror 6,66%

251010 Bilkomponenter 0,57%

252010 Hushållsvaror 1,93%

252020 Fritidsprodukter 0,39%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 2,68%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 0,08%

255030 Varuhus 0,61%

255040 Specialaffär 0,41%

30 Dagligvaror 11,23%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

2,17%

302020 Mat produkter 9,06%

35 Hälsovård 9,36%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

4,15%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,09%

352010 Bioteknik 1,74%

352020 Läkemedel 1,90%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

1,46%

40 Finans 11,04%

401010 Banker 4,08%

402030 Kapitalmarknader 2,84%

403010 Försäkring 4,13%

45 Informationsteknologi 9,54%

451020 IT-tjänster 1,20%

451030 Programvara 5,50%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

2,20%

453010 Halvledare 0,64%

50 Kommunikationstjänster 5,45%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

0,96%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

0,48%

502010 Media 1,70%

502020 Underhållning 1,42%

502030 Interaktiva medier och tjänster 0,88%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

60 Fastigheter 7,75%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

7,75%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 20,72% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 3,28% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,52% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 26 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 6 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 171 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 26 av dessa bolag. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Nordiska Smabolag, org .nr 504400-4173 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Nordiska Smabolag for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Nordiska Smabolag:s finansiella stallning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information , drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den I~ mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  KRIS ROBBERSTAD

Handelsbanken Norge Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag på den norska 
marknaden och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Den 
tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat 
område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av 
ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom 
området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på 
våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom 
ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och 
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: SIX SRI Norway 50 (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom noga utvalda, analyserade och långsiktiga 
investeringsteman. Ett tema är ett avgränsat område vars utveckling 
bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. 
Fonden investerar med utgångspunkt i förvaltarens marknadssyn. Stor 
tonvikt läggs på att identifiera drivande faktorer i marknaden (ex. tillväxt) 
och skiften däremellan, såväl som deras implikationer på sektorer. För att 
säkerställa att fonden som helhet speglar rådande förutsättningar arbetar 
förvaltaren dynamiskt med fondens innehav och gör löpande förändringar. 
Det kan handla om köp av nya innehav eller avyttring av befintliga, eller 
justeringar av innehavens relativa vikt mot index i fonden. 
Fonden investerar främst i kvalitetsföretag inom respektive bransch, eller i 
yngre företag med tydlig tillväxtpotential. Fonden investerar inte i någon 
specifik bransch men har en tonvikt mot små- och medelstora företag 
relativt jämförelseindex. Förvaltaren strävar efter att företagen ska ha en 
sund bolagsstyrning, verka på ett förtroendeingivande sätt och ta 
hållbarhet på allvar. Kombinationen av ovan nämnda förutsättningar har 
visat sig ge goda förutsättningar för långsiktig överavkastning i Norge.   
Fonden har normalt 30-40 innehav, vilket är färre än fondens 
jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består utav endast 50 bolag och 
i flera fall finns endast ett stort bolag i varje sektor, exempelvis inom 
telekom och skadeförsäkring. För dessa sektorer finns inga lämpliga 
investeringsalternativ på Oslobörsen. Kombinationen av ett smalt 
placeringsuniversum (Oslobörsen) och ett smalt jämförelseindex sätter 
begränsningar för graden av aktiv risk i fonden. Fonden investerar i företag 
oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte 
  
 
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 

24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens historiska aktiva risk har under de senare åren legat på en nivå 
mellan 2% och 5%. Den aktiva risken var lägre år 2020 än dessförinnan, 
vilket till stor del förklaras av ett förvaltarbyte under 2019 vilket medförde 
en noggrann genomgång av fondens placeringar och strategier. 
Genomgången genomfördes under temporärt lägre risktagande vilket 
bedömdes ligga i andelsägarnas gemensamma intresse. Under 2021 så 
förändrades fondens inriktning till en tematisk investeringsstrategi, 
exkluderingskriterier (ex. fossila bolag ej tillåtna) och ett nytt smalare 
jämförelseindex infördes. Också dessa förändringar medförde stora 
ändringar i fonden, och även om den aktiva risken under 2021-2022 har 
ökat något jämfört med perioden innan så blev den aktiva risken lägre 
p.g.a. indexbytet. Som framgår ovan så innebär kombinationen ett smalt 
placeringsuniversum och ett smalt jämförelseindex begränsningar för 
graden av aktiv risk i fonden. Under 2021-2022 låg prognostiserad aktiv 
risk i intervallet 3-4,5%. Prognostiserad risk kan ofta vara betydligt högre 
än den faktiskt realiserade (som framgår ovan i tabellen), vilket har varit 
fallet för fonden de senare åren. 

Portföljen

Fonden sjönk -16,1% under 2022*.  
Fonden gick bättre än sitt index, SRI Norge 50, under 2022. Fondens 
avkastning präglades av krävande aktiemarknader världen över, inklusive 
Norge. Viktiga faktorer under året var: den pågående covid-19-pandemin 
med dess resulterande störningar i värdekedjor, Rysslands invasion av 
Ukraina som förvärrade värdekedjeproblemen och den pågående globala 
energikrisen, rekordhög inflation i viktiga geografiska områden såsom 
Europa och USA, snabba räntehöjningar av centralbankerna, samt en 
svängning från kvantitativ lättnad till kvantitativ åtstramning  som 
resulterade i väsentligt stramare finansiella villkor och vad många på 
marknaden kallar en ”regimförändring”. Kombinationen av ovannämnda 
faktorer ledde till ett av de svagaste årliga resultaten på flera decennier, för 
både aktier och räntebärande värdepapper.   
Under 2022 var fonden defensivt positionerad. I början av året var fonden 
positionerad att dra fördel av högre räntor, både som ett resultat av den 
förändrade prognosen men också på grund av räntehöjningarna från 
Norges Bank redan i december 2021, som var bland de första 
räntehöjningarna i världen. Fonden behöll därför övervikter i banker såsom 
Sparebanken SR och Sparebanken Midt-Norge, samt i 
livförsäkringsbolaget Storebrand. Med en inneboende faktorvinkling mot 
snabbväxande företag från 2021 började fonden att undervikta företag 
med negativ korrelation till högre räntor, särskilt inom de icke-lönsamma 
och långvariga tillväxtsegmenten på marknaden samt inom fastigheter. 
Positioner i företag som Aker Horizon och NEL inom förnybar energi, 
liksom Kahoot, Link och Meltwater inom teknik minskades väsentligt eller 
avvecklades helt.  
Under sommarmånaderna ersattes narrativet om ”mjuklandning” av en 
med högre räntor och låg eller till och med negativ tillväxt, dvs. stagflation. 
Vi började då öka fondens position mot värdesegmentet på marknaden 
och i många fall mot aktier med en mer cyklisk profil. På grund av höga 
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värderingar i segment på marknaden som hade presterat bättre under 
pandemin verkade värdesegmentet mindre exponerat, mer 
motståndskraftigt och isolerat än de förra. Allt eftersom riskaptit och 
stämningen bland investerare minskade alltmer under våren och tidiga 
sommaren, lade fonden till eller ökade sina positioner i företag som Yara 
och Elkem inom materialsektorn samt i Hoegh Autoliners, Golden Ocean 
och MPC Container Ships inom transportsektorn. Stöttat av rekordhöga 
laxpriser och dess koppling till dagligvaror lade fonden också till 
exponering mot laxindustrin under första halvåret, i synnerhet i Austevoll 
och Lerøy Seafood. På grund av en oväntad och högst väsentlig 
skatteökning som föreslogs av den norska regeringen som riktar in sig mot 
norska laxproducenter per 2023, föll marknaden avsevärt under hösten 
2022. Det påverkade fondens absoluta och relativa resultat negativt under 
2022. En avsevärd relativ värdeförlust undveks på grund av 
sektordiversifiering. 
  
Vi har en stark tro på diversifiering, inte bara på aktienivå utan även på 
faktor- och sektornivå. Att upprätthålla en välbalanserad portfölj är en viktig 
riskhanteringsstrategi och ett bra sätt att optimera riskjusterad avkastning. 
Ett dynamiskt tillvägagångssätt i handeln, där exponeringar byts ut för att 
återspegla ny information och skiftande stämningar, är lika viktigt. Ett viktigt 
kännetecken för aktiemarknaderna 2022, som för alla baisse-marknader, 
är rallyn. Under året hade vi flera av dessa, med varierande varaktigheter. 
Under sommaren varade ett rally i nästan två månader och mot slutet av 
året var det ytterligare ett som varade i mer än två månader. Vi fick också 
ett par tjuvstarter. För en långsiktig fond med en negativ, grundläggande 
vinkling är det alltid svårt att manövrera och helt isolera sig mot dessa 
sentimentsdrivna hausser. Det är däremot bara rättvist att tillskriva detta 
års överavkastning åtminstone delvis till ovannämnda portföljstrategi.  
  
Under andra halvåret ändrades portföljens övergripande sammansättning 
inte avsevärt, med undantag för justeringarna på grund av förändrade 
marknadsvillkor. Ett sådant undantag var minskningen av exponering mot 
flygindustrin, vilken hade bidragit negativt till fondens resultat. I synnerhet 
såldes Norse och Norwegian jämnviktades under fjärde kvartalet. När vi 
närmade oss och nådde en förväntad toppinflation, lade fonden också till 
några kärntillväxtinnehav, främst Adevinta/Schibsted och Nordic 
Semiconductor. Exponeringen ökades också i befintliga innehav i 
Autostore och Kahoot från mycket nedpressade nivåer. I slutet av 2022 
hade fonden ungefär 40 innehav, vilket är mitt i målintervallet.  
Hoegh Autoliners, Elkem och Otovo var bland de starkaste, relativa 
resultaten i fonden. Under ett år med negativa absoluta avkastningar i 
aktier uppstod en stor del av fondens positiva överavkastning  från 
undervikter, som inkluderade Mowi, Entra och Aker Horizon. Demografi 
och Miljö var de starkaste tematiska exponeringarna för året som helhet. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna i Norge. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en 
investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar 
över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i flera sektorer 
eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i fonden. Då 
fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser 
medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser 
beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär att fonden är exponerad mot en mindre 
marknad där likviditeten är lägre, och variationer i aktiernas likviditet 
bedöms vara förhöjd jämfört med större marknader. Detta kan komma att 
påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad 
kostnad. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet 
på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i 
fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 

faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (8 
september 2017) då Handelsbanken Norge (Norge) las samman med 
Handelsbanken Norge (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
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påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 

aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Norge Tema A1 - SEK 1 405,81 1 625,73 1 298,47 1 317,98 1 082,94 1 166,07 - - - -
 Norge Tema A1 - NOK 1 329,11 1 583,43 1 353,71 1 237,20 1 057,69 1 164,91 - - - -
 Norge Tema A9 - SEK 108,24 123,62 98,12 - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK 1 412,24 1 665,73 1 409,90 1 271,09 1 070,48 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK -10 -620 -83 -529 -603 -156 - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 2 271 2 715 2 848 2 727 2 816 3 676 - - - -
 Norge Tema A1 - SEK 563 708 528 614 632 684 - - - -
 Norge Tema A1 - NOK 1 468 1 715 1 711 1 763 1 738 2 992 - - - -
 Norge Tema A9 - SEK 0 0 1 - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK 270 310 586 387 461 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 1 696 1 705 2 094 2 196 2 657 3 156 - - - -
 Norge Tema A1 - SEK 400 435 407 466 583 587 - - - -
 Norge Tema A1 - NOK 1 105 1 083 1 264 1 426 1 643 2 569 - - - -
 Norge Tema A9 - SEK 0 0 8 - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK 191 186 416 304 431 - - - - -

Total avkastning i %  
 Norge Tema A1 - SEK -13,5 25,2 -1,5 21,7 -7,1 6,2 23,8 12,0 20,7 20,7
 Norge Tema A1 - NOK -16,1 17,0 9,4 17,0 -9,2 11,9 11,7 22,7 22,3 33,2
 Norge Tema A9 - SEK -12,4 26,0 -1,9 - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK -15,2 18,1 10,9 18,7 -7,8 13,6 13,4 24,6 24,2 35,2

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Norge Tema A1 - SEK -14,4 24,1 -3,4 24,0 0,0 11,0 23,5 -2,7 4,2 12,5
 Norge Tema A1 - NOK -16,9 15,9 7,3 19,2 -2,2 17,0 11,5 6,7 5,7 24,2
 Norge Tema A9 - SEK -14,4 24,1 -4,9 - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK -16,9 15,9 7,3 19,2 -2,2 17,0 11,5 6,7 5,7 24,2

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Norge Tema A1 - SEK 2,4 2,5 2,2 3,5 5,0 4,6 - - - -
 Norge Tema A1 - NOK 2,4 2,5 2,2 3,5 5,0 4,6 5,5 6,2 5,0 5,0
 Norge Tema A9 - SEK 2,5 - - - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK 2,4 2,5 2,2 3,5 5,0 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Norge Tema A1 - SEK 4,1 11,1 9,5 6,3 -0,7 14,6 17,7 16,2 20,7 20,2
 Norge Tema A1 - NOK -0,9 13,1 13,1 3,1 0,8 11,8 17,1 22,5 27,7 25,2
 Norge Tema A9 - SEK 5,0 - - - - - - - - -
 Norge Tema A10 - NOK 0,1 14,5 14,8 4,6 2,3 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 3,1 9,5 9,5 11,4 5,4 17,1 9,7 0,7 8,3 17,5
NOK -1,8 11,6 13,1 8,0 7,0 14,2 9,1 6,2 14,6 22,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Norge Tema A1 - SEK 3,8 8,2 7,9 10,7 10,5 16,5 19,3 7,7 8,0 17,8
 Norge Tema A1 - NOK 2,7 8,8 7,8 10,3 11,3 20,1 21,3 12,0 11,7 19,3
 Norge Tema A10 - NOK 4,0 10,3 9,4 11,9 12,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 5,0 10,6 10,5 10,6 6,8 9,4 11,6 2,5 5,9 18,9
NOK 3,8 11,2 10,3 10,2 7,6 12,8 13,5 6,5 9,5 20,4

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Norge Tema A1 - SEK 10,0 13,6 7,8 9,3 14,1 5,0 7,2 7,5 10,8 12,0
 Norge Tema A1 - NOK 11,1 14,9 9,9 11,0 15,2 6,8 7,6 9,8 11,3 12,2
 Norge Tema A10 - NOK 12,6 16,5 11,5 12,6 16,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 7,1 11,1 6,4 8,2 12,7 2,9 3,7 3,7 8,3 11,6
NOK 8,2 12,3 8,4 9,8 13,8 4,7 4,1 5,9 8,8 11,9

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Norway 50 Index 
T o m  2021-05-31: Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Norge Tema A1 2,00
 Norge Tema A9 1,00
 Norge Tema A10 0,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Norge Tema A1 1,50
 Norge Tema A9 0,70
 Norge Tema A10 0,50

Årlig avgift, % 
 Norge Tema A1 1,50
 Norge Tema A9 0,70
 Norge Tema A10 0,50

Transaktionskostnader, tNOK 966

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Norge Tema A1 133,97
 Norge Tema A9 62,52
 Norge Tema A10 44,87

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Norge Tema A1 8,98
 Norge Tema A9 4,19
 Norge Tema A10 3,00

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,9

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 13,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 23,3 

Total risk % - A1 NOK 18,3 

Total risk % - A9 SEK 23,3 

Total risk % - A10 NOK 18,3 

Total risk i index % - A1 SEK 23,2 

Total risk i index % - A1 NOK 18,1 

Total risk i index % - A9 SEK 23,2 

Total risk i index % - A10 NOK 18,1 

Jämförelseindex SIX SRI Norway 50
Index

Active Share % 40,5 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 1,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,9 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 2,0 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 1,9 

Informationskvot - A1 SEK 0,4 

Informationskvot - A1 NOK 0,4 

Informationskvot - A9 SEK 0,8 

Informationskvot - A10 NOK 0,8 

Sharpekvot - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot - A1 NOK -0,1 

Sharpekvot - A9 SEK 0,2 

Sharpekvot - A10 NOK 0,0 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,1 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -523 780 417 745
Ränteintäker 1 089 71
Utdelningar 121 254 107 444
Valutakursvinster och -förluster netto 2 007 1 820
Övriga finansiella intäkter 1 166 1 736
Övriga intäkter 3 0
Summa intäkter och värdeförändring -398 261 528 815

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 34 181 40 609
Räntekostnader 174 126
Övriga finansiella kostnader 233 347
Övriga kostnader 966 1 509
Summa kostnader 35 555 42 590
Årets resultat -433 815 486 225

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 200 027 693 659

Realisationförluster -260 079 -108 824

Orealiserade vinster/förluster -463 728 -167 090

Summa -523 780 417 745

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 181 587 96,1 2 606 356 96,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 181 587 96,1 2 606 356 96,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 83 545 3,7 97 239 3,6
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 51 0,0 201 0,0
Övriga tillgångar 33 818 1,5 78 822 2,9
Summa tillgångar 2 299 001 101,2 2 782 619 102,5

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 663 0,1 3 176 0,1
Övriga skulder 25 629 1,1 64 581 2,4
Summa skulder 28 292 1,2 67 757 2,5
Fondförmögenhet Not 1) 2 270 709 100,0 2 714 862 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 71 650 3,2 36 232 1,3
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 78 143 3,4 40 206 1,5

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 714 862 2 848 307
Andelsutgivning 1) 425 604 1 009 580
Andelsinlösen 1) -435 941 -1 629 249
Resultat enligt resultaträkning -433 815 486 225
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 270 709 2 714 862

1) Varav 38 tNOK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   95,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE AKTIER

FÄRÖARNA

Bakkafrost 56 997 35 110 1,5 
  35 110 1,5 
NORGE

Adevinta 916 543 60 125 2,6 
Aker Carbon Capture  1 049 155 12 128 0,5 
Aker Horizons  392 209 5 058 0,2 
Atea 367 066 41 846 1,8 
Austevoll Seafood 1 059 780 93 738 4,1 
Autostore Holdings 388 164 6 958 0,3 
Bonheur 35 435 10 170 0,4 
Borregaard 85 575 13 007 0,6 
Crayon Group Holding 315 363 31 568 1,4 
DNB Bank 15 343 2 983 0,1 
Elkem 1 845 378 64 957 2,9 
Elmera Group 198 311 3 171 0,1 
Entra 149 045 15 769 0,7 
Europris 489 010 33 571 1,5 
Gjensidige Forsikring 274 585 52 775 2,3 
Hoegh Autoliners 1 062 031 68 926 3,0 
Kahoot 1 202 405 23 369 1,0 
Kid 283 822 20 549 0,9 
Lerøy Seafood Group 2 280 056 125 745 5,5 
Link Mobility Group Holding 383 659 2 885 0,1 
MPC Container Ships 773 880 12 576 0,6 
Nel 82 068 1 137 0,1 
Nordic Semiconductor 506 593 83 031 3,7 
Norsk Hydro 2 100 765 154 028 6,8 
Norwegian Air Shuttle 2 844 253 20 888 0,9 
Orkla 1 719 889 122 009 5,4 
Protector Forsikring 283 249 35 633 1,6 
SalMar 165 618 63 730 2,8 
Scatec  304 740 23 953 1,1 
Schibsted B 739 262 132 402 5,8 
SpareBank 1 Midt-Norge 880 830 112 218 4,9 
SpareBank 1 Nord-Norge 532 486 51 119 2,3 
SpareBank 1 SR-Bank 920 093 111 055 4,9 
Sparebanken Vest 771 550 71 291 3,1 
Storebrand 997 081 85 151 3,7 
Telenor 1 669 356 152 913 6,7 
Tomra Systems 306 392 50 739 2,2 
Veidekke 115 770 11 207 0,5 
Yara International 326 031 140 389 6,2 
  2 124 763 93,6 
Noterade aktier  2 159 873 95,1 
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Handelsbanken Norge Tema, for ts.

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   1,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE AKTIER

NORGE

Flyr 172 301 609 930 0,0 
Norse Atlantic 432 238 867 0,0 
Otovo A 988 415 19 917 0,9 
  21 714 1,0 
Noterade aktier  21 714 1,0 

Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

NORGE

Flyr TR 1 250 000 000 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 181 587 96,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  89 123 3,9 
Total summa fondförmögenhet  2 270 709 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tNOK 71 650

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 3,3

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tNOK: 

Amerikanska staten 35 754
Brittiska staten 6 999
Franska staten 5 301
BP 589
Daiichi Sankyo Co Ltd  539
Ms&Ad Insurance Group Holdings 517
Asahi Group Holdings 482
Toshiba Corp 482
Shiseido Co Ltd  482
Itochu 482

De största motparterna för värdepapperslån, tNOK: 

Goldman Sachs International 30 594
Morgan Stanley & Co. International 11 129
Barclays Capital Securities 9 633
Svenska Handelsbanken 8 918
BNP Paribas Arbitrage SNC 7 832
UBS AG London Branch 4 420
Merrill Lynch International 2 571
HSBC Bank 1 930
J.P. Morgan Securities 1 116

Typ av och kval itet på säkerheten, tNOK: 

Aktier 29 763
Obligationer och andra räntebärande instrument 48 380

78 143
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tNOK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad -
En till tre månader 13
Tre månader till ett år 1 102
Mer än ett år 47 265
Obestämd löptid 29 763

78 143

Motparternas hemvist,  tNOK 

Frankrike 7 832
Storbritannien 61 393
Sverige 8 918

78 143

Säkerheternas valuta,  tNOK 

AUD 396
CAD 7
CHF 8
DKK 486
EUR 7 246
GBP 14 010
HKD 3 528
JPY 13 628
NZD 0
SEK 25
USD 38 808

78 143

Avveckling och clearing, tNOK 

Tredje part 78 143

78 143
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 1 166 tNOK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Norge Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 54930092YTBI6IH0TK33

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
42,56% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 42,56%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12), Bevarande av marina ekosystem (SDG 14) & Främja hållbara
byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning (SDG 4), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 42,56%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 919,51

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 178,13

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
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sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar

368



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 32 347,31 91,05% 96,08%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 8 647,31 91,05% 96,08%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 139 836,58 91,05% 96,08%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

40 994,68

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

180 831,24

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

919,51 91,05% 96,08%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

208,45 91,05%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 178,13 87,91% 96,08%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

270,67 87,91%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 88,94% 96,08%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

53,59% 31,82% 96,08%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

25,00% 11,23% 96,08%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 2,70

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,04

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,25

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

10,35

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,38

å

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

7,63% 88,94% 96,08%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,74 14,95% 96,08%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

3,88 45,47% 96,08%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,08% 96,08%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

60,56% 86,69% 96,08%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

27,30% 5,25% 96,08%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

44,01% 88,94% 96,08%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,08% 96,08%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

43,66% 88,94% 96,08%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

1,23% 84,85% 96,08%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

NORSK HYDRO Metaller & gruvdrift 6,78% NO

TELENOR Diversifierade
telekommunikationstjänster

6,73% NO

YARA INTERNATIONAL Kemikalier 6,18% NO

Schibsted ASA B Media 5,83% NO

Leröy Seafood Group Mat produkter 5,54% NO

Orkla Mat produkter 5,37% NO

SPAREBANK 1 SMN Banker 4,94% NO

SpareBank 1 SR Bank ASA Banker 4,89% NO

AUSTEVOLL SEAFOOD Mat produkter 4,13% NO

STOREBRAND Försäkring 3,75% NO

Nordic Semiconductor Halvledare 3,66% NO

Sparebanken Vest Banker 3,14% NO

HOEGH AUTOLINERS ASA Marin 3,04% NO

Elkem Ord Shs Kemikalier 2,86% NO

SALMAR ASA Mat produkter 2,81% NO

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 16,40%

151010 Kemikalier 9,62%

151040 Metaller & gruvdrift 6,78%

20 Industri 9,75%

201030 Bygg & Teknik 0,54%

201040 Elektrisk utrustning 0,88%

201050 Industrikonglomerat 0,45%

201060 Maskineri 0,31%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

2,99%

203020 Flygbolag 1,00%

203030 Marin 3,59%

25 Sällansköpsvaror 2,38%

255030 Varuhus 1,48%

255040 Specialaffär 0,90%

30 Dagligvaror 19,46%

302020 Mat produkter 19,46%

40 Finans 23,00%

401010 Banker 15,35%

403010 Försäkring 7,64%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,08%

Nr 2 Annat
3,92%

Nr 1A Hållbara
42,56%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

53,52%

Taxonomiförenliga
0,69%

Andra
miljörelaterade

23,12%

Sociala
18,75%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

45 Informationsteknologi 7,02%

451020 IT-tjänster 1,84%

451030 Programvara 1,52%

453010 Halvledare 3,66%

50 Kommunikationstjänster 16,24%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

6,73%

502010 Media 5,83%

502020 Underhållning 1,03%

502030 Interaktiva medier och tjänster 2,65%

55 Samhällsservice 1,19%

551010 Elverktyg 0,14%

551050 Oberoende kraft- och förnybar
elproducent

1,05%

60 Fastigheter 0,69%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

0,69%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 23,12% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,69% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,75% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 8 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 5 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 40 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Norge Terna, org .nr 515602-8853 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Norge Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Norge Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdi:ime och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedi:imer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgi:ira en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hi:igre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhi:irande upplysningar. 

• utvarderar vi den i:ivergripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den ( 3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  CHRISTIAN BRUNLID

Handelsbanken Svenska Småbolag 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument 
utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som 
handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid 
investeringstillfället inte överstiger ett värde motsvarande 1% av det 
samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Om vi anser att 
det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag 
och/eller i onoterade företag. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild 
vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad 
som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi 
företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till 
marknadens förväntningar. Inom ramen för fondens placeringsinriktning 
beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, 
distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen 
bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden får 
placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Sweden 200 Small 
Cap Gross Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden investerar brett i olika sektorer, men även i de allra minsta bolagen 
och på handelsplatser utanför index t.ex. Spotlight. Riskdiversifiering 
uppnås genom att fonden i normalfallet investerar i mellan 80-100 bolag, 
vilket är betydligt färre än jämförelseindex. Fonden investerar i bolag 
oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Urvalet av bolag sker 
genom löpande analys där speciell vikt läggs vid värdering, vinsttillväxt, 
framtidsutsikter och bolagsledning. Portföljbolagen och flertalet andra 
aktier följs aktivt via ett flertal egenutvecklade modeller. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fondens aktiva risk har under de senaste åren legat mellan ca 3 och 3,5%, 
vilket förvaltaren bedömt medför en bra balans mellan risk och avkastning. 

Risken har under de senaste åren ökat något jämfört med ett långt 
historiskt genomsnitt, vilket beror på att antalet noterade bolag ökat kraftigt 
och att möjligheten att investera utanför index på olika marknadsplatser 
ökat vilket fonden utnyttjat. 

Portföljen

Fonden sjönk med -40,9% under 2022*.  
Året kännetecknades av stor turbulens på världens finansmarknader. 
Inledningsvis steg räntorna kraftigt, drivet av en inflationstakt som 
genomgående för året varit betydligt högre än väntat. I februari tog 
Ryssland världen på sängen genom att invadera grannlandet Ukraina, 
vilket förutom högt mänskligt lidande även fick konsekvenser för 
omvärldens energiförsörjning samt problem med leveranssäkerheten för 
många sektorer. Under andra halvåret har inflationstrycket förblivit högt, 
vilket fått riksbanker världen över att fortsätta sina räntehöjningar. Oron för 
en global recession under 2023 har tilltagit och marknadens 
vinstförväntningar har skruvats ner. Vi har parerat omvärldsförändringarna i 
portföljen genom aktiva köp och försäljningar. De aktier som bidrog mest 
till fondens avkastning var OX2, Hexatronic och SSAB. De aktier som 
bidrog mest negativt var Corem Property, Addlife och Truecaller. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av mindre och medelstora företag i Sverige. Detta innebär att 
risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global 
aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens 
placeringar sker dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid 
bidrar till att minska risken i fonden. Fondens placeringsinriktning innebär 
exponering mot mindre bolag där likviditeten ofta är lägre, och variationen i 
likviditet generellt bedöms vara förhöjd jämfört med aktiemarknaden i stort. 
Detta kan komma att påverka fondens möjligheter att hantera stora 
utflöden till en begränsad kostnad. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet 
på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i 
fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. 
Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas 
ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,2%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
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som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  

Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Svenska Småbolag A1 - SEK 2 122,90 3 592,47 2 722,59 2 059,92 1 494,67 1 545,52 1 394,01 1 264,35 941,15 767,40
 Svenska Småbolag A1 - EUR 190,90 348,92 270,95 196,04 147,48 - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - SEK 100,61 170,24 128,04 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR 194,56 352,98 272,05 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK 2 216,62 3 717,40 2 792,03 2 093,52 1 505,45 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK 1 450,97 2 554,88 2 017,48 1 593,26 1 186,88 1 280,07 1 201,13 1 137,78 878,10 743,83

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -3 950 -116 520 1 219 -2 003 393 730 1 770 855 1 540

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 24 161 47 107 35 832 26 995 18 636 21 242 18 789 16 398 10 829 8 125
 Svenska Småbolag A1 - SEK 19 945 36 907 28 595 21 891 15 760 20 824 18 515 16 298 10 773 8 070
 Svenska Småbolag A1 - EUR 9 20 13 8 6 - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - SEK 199 374 312 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR 2 5 2 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK 3 041 8 204 5 800 4 293 2 404 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK 848 1 369 980 404 223 418 274 100 56 55

Antal andelar totalt, tusental 13 387 15 285 15 555 13 172 12 527 13 800 13 510 12 978 11 510 10 590
 Svenska Småbolag A1 - SEK 9 395 10 273 10 503 10 628 10 544 13 473 13 282 12 890 11 446 10 516
 Svenska Småbolag A1 - EUR 49 56 47 39 42 - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - SEK 1 975 2 199 2 435 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR 11 14 6 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK 1 372 2 207 2 077 2 051 1 597 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK 585 536 486 253 188 327 228 88 64 73

Total avkastning i %  1)

 Svenska Småbolag A1 - SEK -40,9 32,0 32,2 37,8 -3,3 10,9 10,3 34,3 22,6 37,7
 Svenska Småbolag A1 - EUR -45,3 28,8 38,2 32,9 -6,2 8,1 5,4 39,0 14,6 33,5
 Svenska Småbolag A9 - SEK -40,9 33,0 28,0 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR -44,9 29,7 34,4 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK -40,4 33,1 33,4 39,1 -2,4 11,9 11,2 35,5 23,7 38,9
 Svenska Småbolag B1 - SEK -40,9 32,0 32,4 37,8 -3,3 10,9 10,3 34,3 22,6 37,7
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Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Svenska Småbolag A1 - SEK -31,2 35,0 21,7 41,2 -0,2 8,8 12,2 30,1 21,6 36,6
 Svenska Småbolag A1 - EUR -36,3 31,8 27,3 36,2 -3,2 6,1 7,2 34,5 13,6 32,4
 Svenska Småbolag A9 - SEK -31,2 35,0 17,6 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR -36,3 31,8 23,5 - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK -31,2 35,0 21,7 41,2 -0,2 8,8 12,2 30,1 21,6 36,6
 Svenska Småbolag B1 - SEK -31,2 35,0 21,7 41,2 -0,2 8,8 12,2 30,1 21,6 36,6

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Svenska Småbolag A1 - SEK 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 2,3 2,3 1,8 1,3 1,1
 Svenska Småbolag A1 - EUR 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - SEK 3,5 - - - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR 3,5 - - - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 2,3 2,3 1,8 1,3 1,1

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Svenska Småbolag A1 - SEK -11,7 32,1 35,0 15,4 3,5 10,6 21,7 28,4 30,0 25,0
 Svenska Småbolag A1 - EUR -16,1 33,4 35,5 11,7 0,7 - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - SEK -11,4 - - - - - - - - -
 Svenska Småbolag A9 - EUR -15,4 - - - - - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK -10,9 33,3 36,2 16,5 4,5 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK -11,7 32,2 35,1 15,5 3,5 10,6 21,7 28,4 30,0 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -3,6 28,2 31,1 18,7 4,2 10,5 20,8 25,7 28,9 24,1
EUR -8,4 29,5 31,7 14,9 1,3 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Svenska Småbolag A1 - SEK 6,6 20,8 16,6 17,0 14,3 22,6 23,2 17,7 17,5 25,5
 Svenska Småbolag A1 - EUR 4,0 19,1 14,4 14,6 11,2 - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK 7,5 21,9 17,6 18,0 15,3 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK 6,6 20,9 16,6 15,0 14,3 22,6 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,8 20,3 15,9 17,5 14,0 21,4 22,2 16,1 16,2 24,1
EUR 7,1 18,6 13,8 15,1 11,0 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Svenska Småbolag A1 - SEK 14,3 22,0 17,1 17,2 19,8 13,5 11,6 14,2 15,0 14,5
 Svenska Småbolag A1 - EUR 11,4 20,3 15,9 17,0 20,7 - - - - -
 Svenska Småbolag A10 - SEK 15,3 23,1 18,2 18,3 20,8 - - - - -
 Svenska Småbolag B1 - SEK 14,3 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 15,4 21,3 16,0 16,9 19,0 12,2 10,5 12,7 14,2 14,2
EUR 12,5 19,5 14,8 16,6 19,9 - - - - -

Utdelning per andel, SEK 79,80 86,54 63,73 35,61 51,20 48,05 45,51 35,12 29,75 19,51

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index 
T o m  2019-04-30: Carnegie Small Cap Return Index Gross (CSRXSE) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Svenska Småbolag A1 1,50
 Svenska Småbolag A9 0,75
 Svenska Småbolag A10 0,60
 Svenska Småbolag B1 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Svenska Småbolag A1 1,50
 Svenska Småbolag A9 0,75
 Svenska Småbolag A10 0,60
 Svenska Småbolag B1 1,50

Årlig avgift, % 
 Svenska Småbolag A1 1,50
 Svenska Småbolag A9 0,75
 Svenska Småbolag A10 0,60
 Svenska Småbolag B1 1,50

Transaktionskostnader, tSEK 10 484

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,03

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Svenska Småbolag A1 105,12
 Svenska Småbolag A9 52,74
 Svenska Småbolag A10 42,22
 Svenska Småbolag B1 105,14

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Svenska Småbolag A1 8,16
 Svenska Småbolag A9 4,09
 Svenska Småbolag A10 3,27
 Svenska Småbolag B1 8,16

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,5

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 17,6

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 27,5 

Total risk % - A1 EUR 30,5 

Total risk % - A9 SEK 27,6 

Total risk % - A9 EUR 30,5 

Total risk % - A10 SEK 27,5 

Total risk % - B1 SEK 27,5 

Total risk i index % - A1 SEK 26,1 

Total risk i index % - A1 EUR 29,2 

Total risk i index % - A9 SEK 26,1 

Total risk i index % - A9 EUR 29,2 

Total risk i index % - A10 SEK 26,1 

Total risk i index % - B1 SEK 26,1 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden 200
Small Cap Gross Index

Active Share % 42,3 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -8,1 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -7,7 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -7,7 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -7,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -7,3 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -8,0 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,4 

Sharpekvot - A1 EUR -0,5 

Sharpekvot - A9 SEK -0,4 

Sharpekvot - A9 EUR -0,5 

Sharpekvot - A10 SEK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -19 241 600 11 367 790
Ränteintäker 1 975 61
Utdelningar 676 256 591 325
Valutakursvinster och -förluster netto 470 -633
Övriga finansiella intäkter 14 999 9 089
Övriga intäkter 16 0
Summa intäkter och värdeförändring -18 547 885 11 967 633

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 429 230 556 984
Räntekostnader 901 392
Övriga finansiella kostnader 3 000 1 818
Övriga kostnader 10 484 12 591
Summa kostnader 443 615 571 784
Årets resultat -18 991 500 11 395 848

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 2 756 452 8 127 616

Realisationförluster -5 067 068 -422 427

Orealiserade vinster/förluster -16 930 983 3 662 602

Summa -19 241 600 11 367 790

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 23 269 045 96,3 46 343 382 98,4
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 23 269 045 96,3 46 343 382 98,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 957 948 4,0 805 838 1,7
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 16 108 0,1 10 374 0,0
Övriga tillgångar 26 142 0,1 - -
Summa tillgångar 24 269 243 100,4 47 159 594 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 29 290 0,1 51 551 0,1
Övriga skulder 79 179 0,3 1 255 0,0
Summa skulder 108 469 0,4 52 806 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 24 160 774 100,0 47 106 788 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 2 158 006 8,9 1 381 955 2,9
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 2 289 108 9,5 1 464 786 3,1

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 47 106 788 35 832 104
Andelsutgivning 1) 7 415 932 9 233 894
Andelsinlösen 1) -11 326 366 -9 310 259
Resultat enligt resultaträkning -18 991 500 11 395 848
Utdelning till andelsägarna -44 081 -44 800
Fondförmögenhet vid periodens slut 24 160 774 47 106 788

1) Varav 83 037 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   93,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

AddLife 1 900 000 206 340 0,9 
AddNode Group B 1 800 000 177 120 0,7 
Addtech B 4 300 000 639 410 2,6 
AFRY 2 100 000 358 890 1,5 
Alligo 1 850 000 146 705 0,6 
Arjo B 2 700 000 105 138 0,4 
Bactiguard B 1 700 000 187 680 0,8 
Beijer Alma B 1 000 000 163 400 0,7 
Beijer Ref B 4 700 000 691 370 2,9 
BICO B 2 300 000 243 340 1,0 
Billerud 2 000 000 254 200 1,1 
BioArctic B 875 000 238 000 1,0 
Biogaia Biologic B 650 000 54 321 0,2 
Biotage 550 000 102 025 0,4 
Boliden  2 150 000 841 188 3,5 
Bufab 1 100 000 257 400 1,1 
Castellum 4 000 000 505 000 2,1 
Cint Group 7 100 000 297 348 1,2 
Concentric 950 000 185 440 0,8 
Corem Property B 41 000 000 343 990 1,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Creades A 3 100 000 241 800 1,0 
Dometic Group 1 950 000 131 196 0,5 
Electrolux  4 900 000 689 822 2,9 
Electrolux Professional  8 100 000 354 942 1,5 
Elekta B 3 000 000 188 400 0,8 
Embracer Group B 12 000 000 567 480 2,3 
engcon Holding B 784 931 52 237 0,2 
Fabege 3 500 000 310 450 1,3 
Fasadgruppen Group 900 000 95 220 0,4 
Fastighets AB Balder 12 500 000 606 500 2,5 
Getinge B 2 850 000 616 455 2,6 
Gränges 1 900 000 162 070 0,7 
Hexatronic Group 4 400 000 622 820 2,6 
Hexpol B 2 900 000 322 190 1,3 
Holmen B1 900 000 372 510 1,5 
Husqvarna B 2 800 000 204 736 0,8 
Indutrade 3 400 000 717 740 3,0 
Instalco 3 400 000 134 742 0,6 
Invisio Communications 1 640 000 269 944 1,1 
Kinnevik B 1 900 000 272 080 1,1 
Lifco B 3 000 000 522 450 2,2 
Lindab International 1 800 000 229 320 0,9 
Mips 200 000 85 980 0,4 
Modern Times Group MTG  B 3 200 000 285 120 1,2 
Mycronic 950 000 186 010 0,8 
NCAB Group 750 000 48 713 0,2 
Nordnet 4 000 000 603 800 2,5 
Nyfosa 3 300 000 265 980 1,1 
Ovzon 1 250 000 72 000 0,3 
OX2  4 600 000 404 570 1,7 
Peab B 3 000 000 177 300 0,7 
Platzer Fastigheter B 3 200 000 263 360 1,1 
RVRC Holding  2 281 976 81 101 0,3 
Sagax B 2 400 000 567 600 2,3 
Sdiptech 1 880 000 424 880 1,8 
Securitas 3 200 000 278 272 1,2 
Sinch  10 500 000 401 415 1,7 
Skanska B 3 600 000 594 000 2,5 
SKF B 700 000 111 405 0,5 
SSAB B 4 500 000 243 900 1,0 
Stendörren Fastigheter  600 000 115 080 0,5 
Stillfront Group  2 500 000 43 800 0,2 
Sweco B 2 500 000 249 625 1,0 
Swedish Orphan Biovitrum 2 500 000 539 250 2,2 
Synsam Group 3 100 000 122 512 0,5 
Tele2 B 4 300 000 365 930 1,5 
Tobii Dynavox 1 200 000 25 572 0,1 
Trelleborg B 2 700 000 650 160 2,7 
Truecaller B 12 000 000 393 120 1,6 
Vestum 10 400 000 179 556 0,7 
Viaplay Group B 1 900 000 376 295 1,6 
Vitrolife 1 550 000 288 610 1,2 
Volti 1 200 000 104 640 0,4 
Wihlborgs Fastigheter 4 600 000 361 100 1,5 
Xvivo Perfusion 400 000 73 200 0,3 
  22 667 264 93,8 
Noterade aktier  22 667 264 93,8 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   2,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

Implantica SDB 1 400 000 55 650 0,2 
Nanoform Finland 1 000 000 37 000 0,2 
Sedana Medical 2 700 000 50 490 0,2 
Surgical Science Sweden 1 850 000 304 695 1,3 
Swedencare 1 200 000 36 900 0,2 
Vimian Group 4 300 000 117 046 0,5 
  601 781 2,5 
Noterade aktier  601 781 2,5 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  23 269 045 96,3 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  891 729 3,7 
Total summa fondförmögenhet  24 160 774 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 2 158 006

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 9,3

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 1 040 250
Franska staten 360 869
Brittiska staten 202 918
Belgiska staten 54 706
MasterCard Inc 27 658
BP 25 083
Tyska staten 21 315
Hsbc Holdings 19 490
Apple Inc  16 923
Evolution 10 044

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

Goldman Sachs International 799 880
SEB 645 533
Morgan Stanley & Co. International 434 556
Merrill Lynch International 189 963
Barclays Capital Securities 96 124
J.P. Morgan Securities 59 453
BNP Paribas Arbitrage SNC 52 720
Citigroup Global Markets 4 276
UBS AG London Branch 3 431
HSBC Bank 3 171

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 605 068
Obligationer och andra räntebärande instrument 1 684 040

2 289 108
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 15 026
En till tre månader 17 582
Tre månader till ett år 64 940
Mer än ett år 1 586 493
Obestämd löptid 605 068

2 289 108

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 52 720
Storbritannien 1 590 855
Sverige 645 533

2 289 108

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 3 718
CAD 1 523
CHF 5 040
DKK 140
EUR 452 043
GBP 323 854
HKD 25 156
JPY 39 930
NOK 409
NZD 0
SEK 10 583
USD 1 426 713

2 289 108

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 2 289 108

2 289 108
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 14 999 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Svenska Småbolag

Identifieringskod för juridiska personer: 549300DJ3E7I0GMNUZ72

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
33,54% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 33,54%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 33,54%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 685,17

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

812,29

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 53 566,97 95,39% 96,31%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 15 705,00 95,39% 96,31%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 350 817,31 95,39% 96,31%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

69 272,06

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 420 089,33

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

685,17 95,39% 96,31%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

33,42 95,39%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

812,29 95,16% 96,31%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

43,88 95,16%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 96,16% 96,31%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

62,30% 54,53% 96,31%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

28,48% 19,48% 96,31%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,64

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,11

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,02

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,59

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 96,16% 96,31%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,12 7,08% 96,31%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

11,24 32,04% 96,31%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,31% 96,31%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

74,86% 82,38% 96,31%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 96,31%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

36,11% 95,94% 96,31%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,31% 96,31%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

64,52% 95,72% 96,31%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,83% 84,47% 96,31%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Boliden Ltd Ord Shs Metaller & gruvdrift 3,48% SE

Indutrade AB Maskineri 2,97% SE

Beijer Ref AB Class B Handelsföretag och distributörer 2,86% SE

Electrolux AB B Hushållsvaror 2,86% SE

Trelleborg AB ser. B Maskineri 2,69% SE

Addtech AB B Handelsföretag och distributörer 2,65% SE

Hexatronic Group AB Elektrisk utrustning 2,58% SE

Getinge AB ser. B Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,55% SE

Fastighets AB Balder Fastighetsförvaltning &
utveckling

2,51% SE

Nordnet AB Kapitalmarknader 2,50% SE

Skanska AB ser. B Bygg & Teknik 2,46% SE

Sagax AB B Fastighetsförvaltning &
utveckling

2,35% SE

Embracer Group AB B Underhållning 2,35% SE

Swedish Orphan Biovitrum AB Bioteknik 2,23% SE

Lifco Ord B Industrikonglomerat 2,16% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 9,09%

151010 Kemikalier 1,33%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,31%

Nr 2 Annat
3,69%

Nr 1A Hållbara
33,54%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

62,76%

Taxonomiförenliga
7,38%

Andra
miljörelaterade

9,40%

Sociala
16,76%
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151030 Behållare & förpackningar 1,05%

151040 Metaller & gruvdrift 5,16%

151050 Papper & Skogsprodukter 1,54%

20 Industri 36,87%

201010 Flyg och försvar 1,12%

201020 Byggprodukter 0,95%

201030 Bygg & Teknik 7,60%

201040 Elektrisk utrustning 2,58%

201050 Industrikonglomerat 2,16%

201060 Maskineri 10,10%

201070 Handelsföretag och distributörer 7,31%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,57%

202020 Professionella tjänster 1,49%

25 Sällansköpsvaror 4,60%

251010 Bilkomponenter 0,54%

252010 Hushållsvaror 2,86%

252020 Fritidsprodukter 0,36%

255040 Specialaffär 0,84%

35 Hälsovård 14,26%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

7,03%

352010 Bioteknik 4,64%

352020 Läkemedel 0,15%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

2,44%

40 Finans 5,06%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 2,13%

402030 Kapitalmarknader 2,93%

45 Informationsteknologi 6,48%

451020 IT-tjänster 0,77%

451030 Programvara 4,52%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

0,22%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

0,97%

50 Kommunikationstjänster 7,12%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

0,30%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

1,51%

502010 Media 1,56%

502020 Underhållning 3,71%

502030 Interaktiva medier och tjänster 0,04%

60 Fastigheter 13,82%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

13,82%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 9,40% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 

tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 7,38% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 16,76% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 9 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 92 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 28 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Svenska Smabolag, org .nr 504400-1377 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Svenska Smabolag for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Svenska Smabolag:s finansiella stallning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag , eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revis ion for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den t'3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  ULRIKA ORSTADIUS

T o m 2022-10-31 YVONNE SÖRBERG

T o m 2022-02-13 JENS MELANDER

Fondens statistikuppgifter fram till den 8 mars 2016 baseras på fondens andelsserie i svenska kronor växlat till euro. 

Handelsbanken Sverige Selektiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 i aktier utgivna av 
företag i Sverige. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i 
andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa 
marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med 
varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering. Inom ramen 
för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: SIX SRI Sweden Index GI (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fondens förvaltning bygger på ett begränsat antal investeringar i 
kvalitetsbolag. Kvalitet definieras utifrån god avkastning på kapital, 
kassaflödesgenerering, stabilitet i vinster och sund balansräkning samt god 
utdelningsförmåga. Med ett begränsat antal investeringar menas 16-35 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. Med 
ett begränsat antal investeringar läggs stor vikt vid löpande analys av 
bolag, ledning och industri. Därtill strävar fonden efter att uppnå en god 
diversifiering mellan investeringarna vad gäller vinstdrivare.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida. I 
  
Fondens aktiva risk har legat på en genomsnittlig nivå kring 5 - 6% i ett 
längre perspektiv. Den senaste periodens aktiva risk ligger ungefär i linje 
med det historiska genomsnittet och avvikelserna mellan åren bedöms 
vara normala variationer mellan åren. Nivån på den aktiva risken är en 
konsekvens av fondens förvaltning som bygger på ett begränsat antal 
investeringar i kvalitetsbolag. 

Portföljen

Fonden sjönk med -15,0% under 2022*.  
2022 präglades av stigande räntor och högre riskpremie vilket resulterat i 
lägre vinstmultiplar. I takt med högre inflation och stramare penningpolitik 
har oron också ökat för svagare global tillväxt. Fonden fokuserar på att 
hålla en koncentrerad portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter 
som kan leverera en god och konkurrenskraftig avkastning till 
andelsägarna över tid.  
  
Under året har bland annat Novo Nordisk, Axfood och Handelsbanken 
bidragit positivt till fondens avkastning. Den starka kursutveckling i Novo 
Nordisk reflekterar positiva förväntningar på marknadspotentialen för 
bolagets läkemedel mot övervikt, Wegovy. Novo väntas bli en av få aktörer 
inom detta område och vinstförväntningarna har stigit samtidigt som 
värderingen stigit ännu mer. Axfood har gynnats av den inflationistiska 
miljön då bolaget är bra på att kompensera för inflation, vilket många andra 
bolag har svårt att lyckas med. Samtidigt gynnas Axfood av en stark 
position inom lågpris-segmentet då konsumenten blivit mer pressad under 
2022. Handelsbanken är ytterligare ett bolag som gynnas av högre inflation 
och därmed högre räntor då inlåningskostnaden stiger långsammare än 
banken får betalt för utlåning. Vinstestimaten för Handelsbanken har 
reviderats upp under året i linje med många andra banker. De innehav som 
bidragit mest negativt till fondens avkastning under året är Sweco, 
Hexagon och Atlas Copco. Sweco har gått svagt på grund av oro för 
bolagets exponering mot den svaga fastighetsmarknaden. För Hexagon 
samt Atlas Copco är det mestadels värderingsmultiplarna som sjunkit från 
relativt hög nivå, då högre värderade bolag anses mindre attraktiva i en 
högräntemiljö.  
  
Under året har fonden nyinvesterat i Mycronic och Sectra. Mycronic 
producerar maskiner som används vid tillverkningen av halvledare och 
digitala displayer. Bolaget har en stark marknadsposition inom 
högteknologiska nischer och en hög innovationstakt. Det finns också en 
stor eftermarknadspotential för ökad stabilitet, en stark balansräkning för 
förvärvsflexibilitet, samt ett värderingsstöd i aktien. Sectra har en attraktiv 
tillväxtexponering inom medicinsk bilddiagnostik samt säker 
informationsöverföring. Bolaget har en hög innovationstakt och en 
konkurrenskraftig produkt med återkommande intäkter. Utöver det har 
positionerna i Handelsbanken, Sweco och Nibe ökats. Handelsbanken har 
liksom andra banker stigande estimatrevideringar men värderingarna är 
fortsatt låga i sektorn trots det. Swecos värdering har kommit ner på grund 
av oro för exponeringen mot fastighetsmarknaden, men bolaget har också 
stabil intjäning från offentlig sektor samt attraktiv exponering mot 
energisegmentet. Nibe har också attraktiv exponering mot värmepumpar, 
där marknadstillväxten är mycket stark i spåren av energikrisen. Köp har 
främst finansierats av inflöden samtidigt som vinsthemtagning skett i 
Axfood och Novo Nordisk. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också av 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Sverige. Detta innebär att risken i fonden normalt är 
högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker i ett begränsat 
antal företag vilket innebär att fonden har en högre risk än en fond som 
investerar i ett större antal företag eller sektorer. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens placeringsinriktning innebär 
att fonden kan komma att ha stor exponering mot ett begränsat antal 
aktier, vilket kan ge fonden en lägre likviditet jämfört med om fonden hade 
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fler innehav. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora 
utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och gör det 
i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla 
önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för 
förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad 
och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Sverige Selektiv 
(Finland) las samman med Handelsbanken Sverige Selektiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 

där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Sverige Selektiv A1 - SEK 644,74 758,13 537,04 488,16 357,57 380,02 336,48 326,11 259,18 -
 Sverige Selektiv A1 - EUR 57,98 73,63 53,44 46,46 35,28 38,65 35,12 - - -
 Sverige Selektiv A9 - SEK 725,40 845,33 593,44 534,56 388,05 408,74 358,84 344,84 271,75 -
 Sverige Selektiv A9 - EUR 65,22 82,09 59,05 50,87 38,29 41,57 37,45 - - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 684,57 794,96 556,14 499,24 361,16 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 61,56 77,21 55,34 47,51 35,63 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 340,81 416,68 307,46 292,38 221,83 245,44 226,04 228,71 188,52 -
 Sverige Selektiv B1 - EUR 30,65 40,45 30,59 27,82 21,89 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 2 395 1 357 -131 2 383 962 -1 555 413 165 -66 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 12 630 12 018 7 376 6 684 2 954 2 228 3 438 2 920 2 205 -
 Sverige Selektiv A1 - SEK 7 684 7 830 4 712 4 116 2 454 1 797 2 373 2 206 1 772 -
 Sverige Selektiv A1 - EUR 10 11 8 7 6 6 9 - - -
 Sverige Selektiv A9 - SEK 109 156 159 34 0 40 266 61 12 -
 Sverige Selektiv A9 - EUR 1 2 1 2 2 2 2 - - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 4 295 3 438 2 074 2 068 286 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 1 1 0 0 0 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 401 439 329 174 41 313 690 653 421 -
 Sverige Selektiv B1 - EUR 1 1 1 1 0 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 19 753 16 108 14 038 14 075 8 485 6 304 11 167 9 796 9 114 -
 Sverige Selektiv A1 - SEK 11 918 10 328 8 774 8 431 6 862 4 728 7 052 6 766 6 835 -
 Sverige Selektiv A1 - EUR 164 154 156 158 158 155 266 - - -
 Sverige Selektiv A9 - SEK 150 185 268 64 1 97 742 176 43 -
 Sverige Selektiv A9 - EUR 21 19 17 40 41 49 55 - - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 6 274 4 325 3 729 4 143 791 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 9 10 5 5 5 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 1 176 1 053 1 070 595 186 1 275 3 052 2 854 2 236 -
 Sverige Selektiv B1 - EUR 41 34 19 19 19 - - - - -

Total avkastning i %  
 Sverige Selektiv A1 - SEK -15,0 41,2 10,0 36,5 -5,9 12,9 3,2 25,8 19,3 22,0
 Sverige Selektiv A1 - EUR -21,3 37,8 15,0 31,7 -8,7 10,1 -1,4 30,1 11,4 18,3
 Sverige Selektiv A9 - SEK -14,2 42,4 11,0 37,8 -5,1 13,9 4,1 26,9 20,0 -
 Sverige Selektiv A9 - EUR -20,5 39,0 16,1 32,9 -7,9 11,0 -0,5 31,3 - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK -13,9 42,9 11,4 38,2 -4,7 14,3 4,5 27,4 20,8 23,6
 Sverige Selektiv A10 - EUR -20,3 39,5 16,5 33,3 -7,6 11,4 -0,2 31,8 12,8 19,7
 Sverige Selektiv B1 - SEK -14,9 41,2 10,2 36,5 -5,9 12,9 3,2 25,8 19,3 22,0
 Sverige Selektiv B1 - EUR -21,2 37,8 15,2 31,7 -8,7 10,1 -1,4 30,1 11,4 18,3

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Sverige Selektiv A1 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 9,5 9,6 10,5 15,9 28,0
 Sverige Selektiv A1 - EUR -30,2 35,8 19,0 30,3 -7,2 6,7 4,8 14,3 8,3 24,0
 Sverige Selektiv A9 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 9,5 9,6 10,5 - -
 Sverige Selektiv A9 - EUR -30,2 35,8 19,0 30,3 -7,2 6,7 4,8 14,3 - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 9,5 9,6 10,5 15,9 28,0
 Sverige Selektiv A10 - EUR -30,2 35,8 19,0 30,3 -7,2 6,7 4,8 14,3 8,3 24,0
 Sverige Selektiv B1 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 9,5 9,6 10,5 15,9 28,0
 Sverige Selektiv B1 - EUR -30,2 35,8 19,0 30,3 -7,2 6,7 4,8 14,3 8,3 24,0

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Sverige Selektiv A1 - SEK 6,0 4,5 5,7 6,3 5,6 4,2 5,4 5,1 5,5 6,3
 Sverige Selektiv A1 - EUR 6,0 4,5 5,7 6,3 5,6 4,2 5,4 - - -
 Sverige Selektiv A9 - SEK 5,9 4,5 5,7 6,3 5,6 4,2 5,4 - - -
 Sverige Selektiv A9 - EUR 5,9 4,5 5,7 6,3 5,6 4,2 5,4 - - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 5,9 4,5 5,7 6,3 5,6 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 5,9 4,5 5,7 6,3 5,6 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 6,0 4,5 5,6 6,3 5,6 4,2 5,4 5,1 - -
 Sverige Selektiv B1 - EUR 6,0 4,5 5,6 6,3 5,6 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Sverige Selektiv A1 - SEK 9,6 24,6 22,6 13,3 3,1 8,0 13,9 22,5 20,7 17,7
 Sverige Selektiv A1 - EUR 4,2 25,9 23,1 9,6 0,2 4,2 13,3 20,4 14,8 18,0
 Sverige Selektiv A9 - SEK 10,6 25,8 23,7 14,4 4,0 8,9 14,9 - - -
 Sverige Selektiv A9 - EUR 5,1 27,0 24,2 10,6 1,1 5,1 14,3 - - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 10,9 26,2 24,1 14,8 4,4 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 5,5 27,5 24,6 11,0 1,5 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 9,6 24,7 22,7 13,3 3,1 8,0 13,9 22,5 20,7 17,7
 Sverige Selektiv B1 - EUR 4,2 26,0 23,2 9,6 0,2 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 2,4 25,8 24,0 13,7 2,3 9,6 10,1 13,2 - -
EUR -2,6 27,1 24,5 9,9 -0,5 5,7 9,4 11,3 15,9 22,5

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Sverige Selektiv A1 - SEK 11,2 17,6 10,5 13,5 10,5 16,4 16,5 12,4 12,5 19,7
 Sverige Selektiv A1 - EUR 8,4 16,0 8,5 11,2 7,5 13,2 14,8 12,0 14,3 25,0
 Sverige Selektiv A9 - SEK 12,2 18,7 11,5 14,5 - - - - - -
 Sverige Selektiv A9 - EUR 9,4 17,0 9,4 12,1 - - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 12,5 19,1 11,9 14,9 11,9 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 9,8 17,4 9,8 12,6 8,9 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 11,2 17,7 10,5 13,5 10,5 16,4 16,5 12,4 12,5 19,7
 Sverige Selektiv B1 - EUR 8,5 16,0 8,5 11,2 7,5 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,0 17,5 12,0 11,4 8,0 14,5 16,0 10,6 - -
EUR 6,4 15,8 10,0 9,1 5,1 11,4 14,3 10,2 15,5 25,5

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Sverige Selektiv A1 - SEK 13,7 17,1 11,4 13,0 15,0 10,1 8,1 10,8 - -
 Sverige Selektiv A1 - EUR 10,8 15,4 10,2 12,7 15,9 9,6 7,5 11,1 - -
 Sverige Selektiv A10 - SEK 15,2 18,5 12,8 14,4 16,4 - - - - -
 Sverige Selektiv A10 - EUR 12,2 16,8 11,6 14,1 17,4 - - - - -
 Sverige Selektiv B1 - SEK 13,8 17,1 11,4 13,0 15,0 10,1 - - - -
 Sverige Selektiv B1 - EUR 10,8 15,4 10,3 12,7 15,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 11,7 16,7 11,3 12,5 13,9 8,9 7,7 9,3 - -
EUR 8,9 15,0 10,1 12,2 14,9 8,5 7,1 9,6 - -

Utdelning per andel, SEK 
 Sverige Selektiv B1 - SEK 13,48 13,57 11,70 8,87 9,82 9,04 9,15 7,54 - -
 Sverige Selektiv B1 - EUR 1,26 1,34 1,11 0,84 0,97 - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden Index GI 
T o m  2018-11-29: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Sverige Selektiv A1 1,85
 Sverige Selektiv A9 0,95
 Sverige Selektiv A10 0,60
 Sverige Selektiv B1 1,85

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Sverige Selektiv A1 1,85
 Sverige Selektiv A9 0,95
 Sverige Selektiv A10 0,60
 Sverige Selektiv B1 1,85

Årlig avgift, % 
 Sverige Selektiv A1 1,85
 Sverige Selektiv A9 0,95
 Sverige Selektiv A10 0,60
 Sverige Selektiv B1 1,85

Transaktionskostnader, tSEK 1 425

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,02

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Sverige Selektiv A1 154,21
 Sverige Selektiv A9 79,53
 Sverige Selektiv A10 50,32
 Sverige Selektiv B1 154,22

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Sverige Selektiv A1 11,58
 Sverige Selektiv A9 5,96
 Sverige Selektiv A10 3,77
 Sverige Selektiv B1 11,58

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 20,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 20,8 

Total risk % - A1 EUR 23,9 

Total risk % - A9 SEK 20,8 

Total risk % - A9 EUR 23,9 

Total risk % - A10 SEK 20,8 

Total risk % - A10 EUR 23,9 

Total risk % - B1 SEK 20,8 

Total risk % - B1 EUR 23,9 

Total risk i index % - A1 SEK 22,6 

Total risk i index % - A1 EUR 25,7 

Total risk i index % - A9 SEK 22,6 

Total risk i index % - A9 EUR 25,7 

Total risk i index % - A10 SEK 22,6 

Total risk i index % - A10 EUR 25,7 

Total risk i index % - B1 SEK 22,6 

Total risk i index % - B1 EUR 25,7 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden Index
GI

Active Share % 66,3 

Aktiv avkastning % - A1 SEK 7,1 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 6,8 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 8,1 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 7,7 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 8,5 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 8,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 7,2 

Aktiv avkastning % - B1 EUR 6,8 

Informationskvot - A1 SEK 1,2 

Informationskvot - A1 EUR 1,1 

Informationskvot - A9 SEK 1,4 

Informationskvot - A9 EUR 1,3 

Informationskvot - A10 SEK 1,4 

Informationskvot - A10 EUR 1,4 

Informationskvot - B1 SEK 1,2 

Informationskvot - B1 EUR 1,1 

Sharpekvot - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot - A9 SEK 0,5 

Sharpekvot - A9 EUR 0,2 

Sharpekvot - A10 SEK 0,5 

Sharpekvot - A10 EUR 0,2 

Sharpekvot - B1 SEK 0,5 

Sharpekvot - B1 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,1 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,1 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR -0,1 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - B1 EUR -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -1 871 635 3 240 847
Ränteintäker 1 804 15
Utdelningar 243 173 188 705
Valutakursvinster och -förluster netto 7 052 2 465
Övriga finansiella intäkter 920 811
Övriga intäkter 4 0
Summa intäkter och värdeförändring -1 618 682 3 432 844

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 158 614 143 427
Räntekostnader 1 208 583
Övriga finansiella kostnader 184 162
Övriga kostnader 1 326 1 690
Summa kostnader 161 333 145 862
Årets resultat -1 780 015 3 286 982

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 320 408 987 353

Realisationförluster -45 718 -55 106

Orealiserade vinster/förluster -2 146 325 2 308 600

Summa -1 871 635 3 240 847

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 12 226 177 96,8 11 419 739 95,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 12 226 177 96,8 11 419 739 95,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 462 804 3,7 637 665 5,3
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 113 0,0 97 0,0
Övriga tillgångar 8 972 0,1 75 250 0,6
Summa tillgångar 12 698 066 100,5 12 132 751 101,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 450 0,1 14 502 0,1
Övriga skulder 52 944 0,4 100 129 0,8
Summa skulder 68 395 0,5 114 631 1,0
Fondförmögenhet Not 1) 12 629 672 100,0 12 018 120 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 352 061 2,8 413 871 3,4
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 381 475 3,0 437 901 3,6

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 12 018 120 7 376 376
Andelsutgivning 1) 4 508 136 3 177 326
Andelsinlösen 1) -2 101 379 -1 807 889
Resultat enligt resultaträkning -1 780 015 3 286 982
Utdelning till andelsägarna -15 190 -14 675
Fondförmögenhet vid periodens slut 12 629 672 12 018 120

1) Varav 76 010 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   96,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

DANMARK

Novo Nordisk 382 000 535 814 4,2 
SimCorp 469 000 335 375 2,7 
  871 189 6,9 
SVERIGE

ABB 1 865 000 589 713 4,7 
AFRY 1 691 612 289 096 2,3 
Assa Abloy B 3 495 000 781 832 6,2 
Atlas Copco A 8 318 000 1 023 946 8,1 
Autoliv SDB  602 000 479 433 3,8 
Axfood 1 693 666 484 219 3,8 
Biogaia Biologic B 678 115 56 670 0,4 
Bravida 4 328 169 482 158 3,8 
Epiroc  A 3 170 000 601 825 4,8 
Essity B 2 264 000 618 751 4,9 
Handelsbanken A 7 560 000 794 556 6,3 
Hexagon B 6 830 000 744 470 5,9 
HMS Network 636 571 216 180 1,7 
Indutrade 2 310 000 487 641 3,9 
Lagercrantz Group 3 566 090 368 377 2,9 
Lifco B 1 935 400 337 050 2,7 
Mycronic 1 424 187 278 856 2,2 
NIBE Industrier B 3 935 000 382 089 3,0 
Sectra  833 629 124 044 1,0 
Skistar B 2 137 379 237 249 1,9 
Sweco B 4 820 566 481 334 3,8 
Thule Group 1 430 000 311 311 2,5 
Troax Group A 540 716 98 735 0,8 
Volvo B 5 758 996 1 085 456 8,6 
  11 354 988 89,9 
Noterade aktier  12 226 177 96,8 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  12 226 177 96,8 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  403 494 3,2 
Total summa fondförmögenhet  12 629 672 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 352 061

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 2,9

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 110 647
Franska staten 20 885
Brittiska staten 13 790
MasterCard Inc 12 179
BP 11 060
Hsbc Holdings 8 034
Apple Inc  7 400
Evolution 4 436
Shell Plc 4 348
Lloyds Banking Group 3 911

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

SEB 248 839
Goldman Sachs International 102 094
Morgan Stanley & Co. International 26 344
Citigroup Global Markets 1 815
BNP Paribas Arbitrage SNC 1 793
Svenska Handelsbanken 590

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Aktier 233 697
Obligationer och andra räntebärande instrument 147 778

381 475
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 49
En till tre månader 219
Tre månader till ett år 1 100
Mer än ett år 146 410
Obestämd löptid 233 697

381 475

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 1 793
Storbritannien 130 253
Sverige 249 429

381 475

Säkerheternas valuta,  tSEK 

CAD 604
CHF 2 185
DKK 30
EUR 27 137
GBP 66 311
JPY 584
NOK 180
SEK 4 436
USD 280 006

381 475

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 381 475

381 475
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 920 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Sverige Selektiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300XEQ2XVWSP7RP44

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
37,89% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 37,89%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
 
 
Övriga miljömål;

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 37,89%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 776,31

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 522,01

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
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sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 498,70 96,81% 96,81%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 6 555,90 96,81% 96,81%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 841 466,11 96,81% 96,81%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

12 054,58

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

853 520,72

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

776,31 96,81% 96,81%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

10,96 96,81%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 522,01 96,81% 96,81%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

22,90 96,81%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 96,81% 96,81%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

65,67% 70,76% 96,81%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

43,18% 7,63% 96,81%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,17

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,06

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

å

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 96,81% 96,81%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,34 4,90% 96,81%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,36 43,43% 96,81%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,81% 96,81%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

51,52% 91,26% 96,81%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 96,81%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

34,12% 96,81% 96,81%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,81% 96,81%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

51,55% 96,81% 96,81%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,49% 90,91% 96,81%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Volvo, AB ser. B Maskineri 8,59% SE

Atlas Copco A Maskineri 8,11% SE

Svenska Handelsbanken A Banker 6,29% SE

Assa Abloy B Byggprodukter 6,19% SE

Hexagon AB ser. B Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

5,89% SE

Essity AB B Hushållsprodukter 4,90% SE

Epiroc AB Ord Sh Class A Maskineri 4,77% SE

ABB Ltd Elektrisk utrustning 4,67% CH

Novo Nordisk B Läkemedel 4,24% DK

Indutrade AB Maskineri 3,86% SE

Axfood Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

3,83% SE

Bravida Holding Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,82% SE

SWECO AB B Bygg & Teknik 3,81% SE

Autoliv Inc. SDB Bilkomponenter 3,80% SE

NIBE Industrier AB B Byggprodukter 3,03% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

20 Industri 52,58%

201020 Byggprodukter 9,22%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,81%

Nr 2 Annat
3,19%

Nr 1A Hållbara
37,89%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

58,91%

Andra
miljörelaterade

24,59%

Sociala
13,30%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

201030 Bygg & Teknik 3,81%

201040 Elektrisk utrustning 4,67%

201050 Industrikonglomerat 2,67%

201060 Maskineri 26,11%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

3,82%

202020 Professionella tjänster 2,29%

25 Sällansköpsvaror 8,14%

251010 Bilkomponenter 3,80%

252020 Fritidsprodukter 2,46%

253010 Hotell, restauranger och fritid 1,88%

30 Dagligvaror 8,73%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

3,83%

303010 Hushållsprodukter 4,90%

35 Hälsovård 5,67%

351030 Hälso- och sjukvårdsteknik 0,98%

352010 Bioteknik 0,45%

352020 Läkemedel 4,24%

40 Finans 6,29%

401010 Banker 6,29%

45 Informationsteknologi 15,39%

451030 Programvara 2,66%

452010 Kommunikationsutrustning 1,71%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

11,02%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 24,59% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 13,30% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 8 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 28 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 6 av dessa bolag. 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Sverige Selektiv, org.nr 515602-6998 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag , organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Sverige Selektiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Sverige Selektiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

2 av 2 
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Fondens 
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SEK

Förval tare:  MATTIAS NILSSON

T o m 2022-02-13 OSCAR KARLSSON

Handelsbanken Sverige Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument 
utgivna av företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad 
marknad i Sverige. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att 
företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge 
en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv. Den 
tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat 
område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av 
ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom 
området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på 
våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom 
ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och 
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: SIX SRI Sweden Index GI (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt, vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom noga utvalda, analyserade och långsiktiga 
investeringsteman. Ett tema är ett avgränsat område vars utveckling 
bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. 
Med utgångspunkt i det tematiska urvalet så investerar förvaltaren i de 
bolag som erbjuder den bästa kombinationen av kvalitet, 
tillväxtförutsättningar, värdering, risk och hållbarhetsposition. Med kvalitet 
avses i detta sammanhang bland annat hög lönsamhet och 
kapitalavkastning, god kassaflödeskonvertering samt låg vinstvolatilitet. 
Ambitionen är härmed att investera i bolag som över tid växer vinster och 
kassaflöden snabbare än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt 
sett av runt 60-70 innehav, vilket är betydligt färre än fondens 
jämförelseindex. Fonden investerar i aktier oavsett om dessa ingår i 
jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 

den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen.  
  
Fondens aktiva risk har under de senaste fem åren legat mellan runt 3,6% 
och 7,3%. Risken ökade betydligt från 2018, vilket hänger samman med 
ett förvaltarbyte 2016 och som ledde till en fond med både färre innehav, 
högre andel småbolag och ett antal större överviktspositioner än tidigare. 
Fonden bytte åter förvaltare i februari 2022 och den aktiva risken sjönk 
tillbaka under året, främst som en konsekvens av ökad 
marknadsosäkerhet. 

Portföljen

Fonden sjönk med -31,0% under 2022*.  
2022 blev ett överraskningarnas år och fyllt av stora, oanade händelser. 
Årets inledning färgades av den kapacitetsbrist som började byggas upp 
under hösten 2021 efter pandemins härjningar med både ändrade 
konsumtionsmönster och leveransstörningar. Dessa brister tillsammans 
med expansiv finanspolitik tände en global inflationsbrasa som dessutom 
fick ytterligare bränsle genom Rysslands invasion av Ukraina med strypta 
energileveranser till Europa som följd. Centralbanker världen över 
skyndade sig att höja styrräntorna i aldrig tidigare upplevd takt, vilket 
medförde att konsumentförtroendet kollapsade under året. Den industriella 
sidan av ekonomin lyckades dock hålla aktiviteten uppe tack vare 
osedvanligt långa orderböcker. I slutet av året skiftade marknadsfokus 
alltmer från inflationsoro till tillväxtosäkerhet då både Fed och ECB 
indikerade att man kommer strama åt finanspolitiken oavsett om dessa 
åtgärder leder ekonomin in i en recession eller ej. Ovan nämnda 
händelseförlopp innebar att kapital flödade ut ur sektorer som gynnats 
mycket av de låga räntorna under covid-perioden och in i framförallt 
energisektorn, men även rent generellt lågt värderade tillgångar. 
  
Bland de innehav som bidrog mest till fondens avkastning hör 
läkemedelsbolaget AstraZeneca, som presenterade en rad positiva nyheter 
under året samtidigt som bolagets begränsade konjunkturkänslighet 
uppskattades av investerare. Vindkraftsföretaget OX2 drog nytta av det 
ökade fokuset på energiomställning i Europa samtidigt som bolagets 
projektportfölj uppvärderades efter en stor affär med Ingka (IKEA). Kraftigt 
förbättrade räntenetton gynnade Handelsbanken och Nordea medan 
Boliden drevs av hopp om ökad ekonomisk aktivitet i Kina framöver. Även 
spelbolaget Paradox och verkstadsbolaget Engcon bidrog betydande till 
fondens avkastning under året. 
  
Många av de aktier som tyngde fonden mest tillhör snabbväxande bolag 
och som gynnades under perioden med låga räntor. Till denna grupp kan 
vi räkna Cint, Embracer, Sinch, Viaplay och Truecaller. Aktierna var dels 
sårbara i utgångsläget då värderingsmultiplarna i många fall var något 
ansträngda men vi tycker ändå att aktierna fått omotiverat mycket stryk 
sett till den operationella utvecklingen. EQT föll kraftigt när investerare blev 
osäkra över miljön för onoterade investeringar framöver medan Ericsson 
brottades med förtroendekapitalet i kölvattnet av påstådda 
korruptionshärvor. H&M straffades hårt när bolaget tvingades avveckla sin 
höglönsamma, ryska verksamhet samtidigt som den starka dollarn 
utgjorde en kraftig motvind gällande varuinköp. Balder plågades av den 
allmänt dåliga stämningen kring fastighetsaktier, men även extra mycket på 
grund av osäkerheten kring kommande refinansiering av bolagets lån samt 
huvudägaren Erik Selins finansiella situation. 
  
I början av året valde vi att sälja ut högt värderade tillväxtbolag som t.ex. 
Storytel, Readly, Kinnevik, Lime och HMS Networks, då dessa ansågs 
mest sårbara i en miljö med högre räntor. Vidare köpte fonden 
opportunistiskt positivt räntekänsliga bolag som banker (Nordea, SHB) och 
nätmäklare (Avanza, Nordnet) i början av året när räntehöjningscykeln var i 
sin linda. Dessa positioner har dock reducerats markant mot slutet av 
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2022, då faran för denna typ av bolag är att marknaden börjar fokuserar 
på kommande räntesänkningar framöver och att vinstprognoserna då 
riskerar att komma ned betydande. Fonden har under hela året minskat 
exponeringen mot cykliska bolag som verkstads-, stål-, metall-, skogs- 
och pappersföretag då vi befarar att konjunkturcykeln kommer att mattas 
av och att vinstförväntningarna för dessa bolag är för höga samtidigt som 
multiplarna i många fall är över de normala. Vidare har innehavet i 
AstraZeneca tagits ned efter årets goda utveckling. Exponeringen mot 
handels-/förvärvsbolag som Beijer Ref, Indutrade, Lagercrantz, Lifco och 
Sdiptech har också minskats då värderingarna under hösten stuckit i väg 
och sårbarheten för dåliga nyheter framöver är påtaglig. Största 
ökningarna har fonden gjort inom teknologiaktier samt fastigheter. Årets 
stora kursfall för tillväxtaktier har i våra ögon inneburit attraktiva möjligheter 
att öka innehaven i t.ex. Viaplay, Truecaller, Paradox, Embracer och Cint, 
där vi tror att låga multiplar och fortsatt god operationell utveckling utgör 
en god grund för avkastning under kommande år. I fallet med fastigheter 
tror vi också att de negativa nyheterna med utförsäljningar av både aktier 
och fastigheter kan komma att lugna sig och att de höga 
substansrabatterna i kombination med ett lugnare klimat på 
räntemarknaden skulle kunna leda till en gynnsammare miljö framöver. Vi 
har även köpt in oss i teknikkonsulterna Afry och Sweco, då vi tycker att 
dessa båda bolag är ett bra sätt att få exponering mot den stora 
energiomställning som snabbt sker i vår omvärld. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Sverige. Detta innebär att risken i fonden normalt är 
högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i 
flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i 
fonden. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i 
valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika 
andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden 
får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens 
underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller 
för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är 
i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på 
fondens riskprofil.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 

under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 
med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 
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Handelsbanken Sver ige Tema, for ts.

Fondens utveckling*

100

200

300

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Sverige Tema A1 - SEK 2 829,14 4 099,99 3 317,91 2 375,26 1 707,13 1 851,47 1 716,07 1 618,57 1 461,18 1 254,77
 Sverige Tema A9 - SEK 114,26 164,76 133,49 - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK 2 898,03 4 178,68 3 364,71 2 396,73 1 713,97 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK 110,67 166,81 143,47 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -3 616 1 841 2 590 -590 -406 -759 -1 255 -690 -381 -695

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 14 733 26 048 19 435 11 786 8 825 9 960 9 950 10 593 10 219 9 126
 Sverige Tema A1 - SEK 14 215 25 019 18 489 11 779 8 810 9 960 9 950 10 593 10 219 9 126
 Sverige Tema A9 - SEK 263 659 555 - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK 0 0 38 7 15 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK 256 370 352 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 9 637 12 323 12 199 4 962 5 170 5 380 5 798 6 545 6 994 7 273
 Sverige Tema A1 - SEK 5 024 6 102 5 573 4 959 5 161 5 380 5 798 6 545 6 994 7 273
 Sverige Tema A9 - SEK 2 303 4 002 4 161 - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK 0 0 11 3 9 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK 2 309 2 218 2 454 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Sverige Tema A1 - SEK -31,0 23,6 39,7 39,1 -7,8 7,9 6,0 10,8 16,4 25,8
 Sverige Tema A9 - SEK -30,7 23,4 33,5 - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK -30,6 24,2 40,4 39,8 -7,3 8,4 6,6 11,4 17,5 26,9
 Sverige Tema B1 - SEK -31,0 21,1 39,7 39,1 -7,8 7,9 6,0 10,8 16,4 25,8

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Sverige Tema A1 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 7,6 9,3 10,5 15,9 28,0
 Sverige Tema A9 - SEK -24,6 39,1 10,3 - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 7,6 9,3 10,5 15,9 28,0
 Sverige Tema B1 - SEK -24,6 39,1 13,8 35,1 -4,4 7,6 9,3 10,5 15,9 28,0

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Sverige Tema A1 - SEK 3,6 7,3 6,1 5,3 4,8 1,8 1,5 1,1 1,0 0,7
 Sverige Tema A9 - SEK 3,7 - - - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK 3,6 7,3 6,1 5,3 4,8 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK 4,1 7,8 6,1 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Sverige Tema A1 - SEK -7,7 31,4 39,4 13,3 -0,3 7,0 8,4 13,6 21,0 20,7
 Sverige Tema A9 - SEK -7,5 - - - - - - - - -
 Sverige Tema A10 - SEK -7,2 32,0 40,1 13,8 0,2 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK -8,5 30,1 39,4 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,4 25,8 24,0 13,6 1,4 8,4 9,9 13,2 21,8 22,2

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Sverige Tema A1 - SEK 8,8 19,0 15,4 10,2 6,4 13,2 14,8 9,9 12,7 19,1
 Sverige Tema A10 - SEK 9,4 19,6 16,0 10,8 7,0 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK 8,4 18,6 15,4 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 9,0 17,1 11,6 10,9 7,6 14,0 15,9 10,6 13,7 20,2

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Sverige Tema A1 - SEK 11,0 16,9 12,6 11,5 12,5 8,0 7,1 8,9 11,1 10,8
 Sverige Tema A10 - SEK 11,6 17,6 13,4 12,3 13,4 - - - - -
 Sverige Tema B1 - SEK 10,8 16,2 12,0 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 11,5 16,5 11,1 12,3 13,7 8,7 7,7 9,3 11,7 12,1

Utdelning per andel, SEK 5,17 6,10 - - - - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden Index GI 
T o m  2016-05-01: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Handelsbanken Sver ige Tema, for ts.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Sverige Tema A1 1,00
 Sverige Tema A9 0,50
 Sverige Tema A10 0,50
 Sverige Tema B1 1,00

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Sverige Tema A1 1,00
 Sverige Tema A9 0,50
 Sverige Tema A10 0,50
 Sverige Tema B1 1,00

Årlig avgift, % 
 Sverige Tema A1 1,00
 Sverige Tema A9 0,50
 Sverige Tema A10 0,50
 Sverige Tema B1 1,00

Transaktionskostnader, tSEK 5 522

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,03

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Sverige Tema A1 75,10
 Sverige Tema A9 37,64
 Sverige Tema A10 37,31
 Sverige Tema B1 75,11

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Sverige Tema A1 5,83
 Sverige Tema A9 2,92
 Sverige Tema A10 2,89
 Sverige Tema B1 5,83

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 18,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 22,2 

Total risk % - A9 SEK 22,2 

Total risk % - A10 SEK 22,2 

Total risk % - B1 SEK 22,1 

Total risk i index % - A1 SEK 22,6 

Total risk i index % - A9 SEK 22,6 

Total risk i index % - A10 SEK 22,6 

Total risk i index % - B1 SEK 22,6 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden Index
GI

Active Share % 49,7 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -10,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -9,9 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -9,6 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -11,0 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot - A9 SEK -0,3 

Sharpekvot - A10 SEK -0,3 

Sharpekvot - B1 SEK -0,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A9 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A10 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -7 900 344 4 586 596
Ränteintäker 1 880 1
Utdelningar 370 568 420 299
Valutakursvinster och -förluster netto 28 1
Övriga finansiella intäkter 9 000 6 030
Övriga intäkter 7 0
Summa intäkter och värdeförändring -7 518 861 5 012 927

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 171 541 230 967
Räntekostnader 640 151
Övriga finansiella kostnader 1 800 1 206
Övriga kostnader 5 522 8 393
Summa kostnader 179 502 240 717
Årets resultat -7 698 363 4 772 210

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 376 761 3 633 217

Realisationförluster -1 489 649 -588 717

Orealiserade vinster/förluster -7 787 456 1 542 096

Summa -7 900 344 4 586 596

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 14 098 972 95,7 25 446 154 97,7
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 14 098 972 95,7 25 446 154 97,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 643 285 4,4 621 456 2,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 4 058 0,0 1 623 0,0
Summa tillgångar 14 746 316 100,1 26 069 233 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 12 865 0,1 21 166 0,1
Summa skulder 12 865 0,1 21 166 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 14 733 451 100,0 26 048 066 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 801 314 5,4 1 646 524 6,3
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 864 273 5,9 1 780 025 6,8

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 26 048 066 19 435 064
Andelsutgivning 1) 1 353 597 6 792 398
Andelsinlösen 1) -4 958 372 -4 936 736
Resultat enligt resultaträkning -7 698 363 4 772 210
Utdelning till andelsägarna -11 478 -14 869
Fondförmögenhet vid periodens slut 14 733 451 26 048 066

1) Varav 94 402 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   93,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

ABB 500 000 158 100 1,1 
AddLife 225 000 24 435 0,2 
AddNode Group B 1 350 000 132 840 0,9 
Addtech B 950 000 141 265 1,0 
AFRY 925 000 158 083 1,1 
Alfa Laval 850 000 255 935 1,7 
Assa Abloy B 2 300 000 514 510 3,5 
AstraZeneca 250 000 350 875 2,4 
Atlas Copco B 9 550 000 1 061 005 7,2 
Avanza Bank Holding 450 000 100 620 0,7 
Beijer Ref B 1 100 000 161 810 1,1 
Biotage 600 000 111 300 0,8 
Boliden  200 000 78 250 0,5 
Bufab 300 000 70 200 0,5 
Castellum 1 600 000 202 000 1,4 
Cint Group 5 017 000 210 112 1,4 
Corem Property B 5 000 000 41 950 0,3 
Electrolux  1 800 000 253 404 1,7 
Electrolux Professional  5 400 000 236 628 1,6 
Embracer Group B 8 500 000 401 965 2,7 
engcon Holding B 1 086 957 72 337 0,5 
Epiroc  B 2 700 000 452 655 3,1 
EQT 1 730 000 381 638 2,6 
Ericsson B 9 700 000 590 730 4,0 
Essity B 1 700 000 464 610 3,2 
Fabege 150 000 13 305 0,1 
Fastighets AB Balder 6 200 000 300 824 2,0 
Getinge B 1 000 000 216 300 1,5 
Handelsbanken A 3 300 000 346 830 2,4 
Hennes & Mauritz B 5 200 000 583 648 4,0 
Hexagon B 5 000 000 545 000 3,7 
Husqvarna B 900 000 65 808 0,4 
Indutrade 300 000 63 330 0,4 
Instalco 2 200 000 87 186 0,6 
Investor B 4 600 000 867 376 5,9 
Lagercrantz Group 900 000 92 970 0,6 
Medicover B 825 000 115 253 0,8 
Mips 200 000 85 980 0,6 
Modern Times Group MTG  B 1 640 000 146 124 1,0 
Mycronic 600 000 117 480 0,8 
NIBE Industrier B 5 400 000 524 340 3,6 
Nordea Bank 2 050 000 228 944 1,6 
Nordnet 700 000 105 665 0,7 
OX2  1 823 500 160 377 1,1 
RVRC Holding  1 800 000 63 972 0,4 
Sagax B 775 000 183 288 1,2 
Sampo SDB 125 000 68 188 0,5 
Sandvik 425 000 80 070 0,5 
SEB A 3 650 000 437 818 3,0 
Securitas 1 085 714 94 414 0,6 



413 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Sver ige Tema, for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Sinch  1 000 000 38 230 0,3 
Skistar B 700 000 77 700 0,5 
Stillfront Group  6 000 000 105 120 0,7 
Sweco B 530 000 52 921 0,4 
Synsam Group 1 100 000 43 472 0,3 
Tele2 B 200 000 17 020 0,1 
Telia Company 1 000 000 26 660 0,2 
Thule Group 250 000 54 425 0,4 
Truecaller B 6 000 000 196 560 1,3 
Viaplay Group B 1 640 000 324 802 2,2 
Volvo B 2 450 000 461 776 3,1 
Volvo Car B 2 250 000 106 605 0,7 
  13 727 034 93,2 
Noterade aktier  13 727 034 93,2 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   2,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

SVERIGE

Bambuser 5 300 000 19 557 0,1 
Paradox Interactive 500 000 106 100 0,7 
Re:NewCell 206 500 15 054 0,1 
Surgical Science Sweden 425 000 69 998 0,5 
Swedencare 950 000 29 213 0,2 
Vimian Group 4 850 000 132 017 0,9 
  371 938 2,5 
Noterade aktier  371 938 2,5 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  14 098 972 95,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  634 479 4,3 
Total summa fondförmögenhet  14 733 451 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 801 314

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 5,7

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Amerikanska staten 204 322
Franska staten 171 658
Brittiska staten 124 392
Belgiska staten 25 707
MasterCard Inc 13 245
BP 12 399
Hsbc Holdings 10 822
Tyska staten 9 127
Apple Inc  8 088
Evolution 4 817

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

SEB 288 136
Morgan Stanley & Co. International 253 242
Merrill Lynch International 119 316
Goldman Sachs International 91 905
J.P. Morgan Securities 49 209
Barclays Capital Securities 43 298
Svenska Handelsbanken 7 858
BNP Paribas Arbitrage SNC 6 990
UBS AG London Branch 3 726
HSBC Bank 593

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 538 619
Aktier 325 653

864 273
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 75
En till tre månader 600
Tre månader till ett år 27 105
Mer än ett år 510 840
Obestämd löptid 325 653

864 273

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 6 990
Storbritannien 561 289
Sverige 295 994

864 273

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 2 970
CAD 977
CHF 2 559
DKK 638
EUR 218 324
GBP 189 010
HKD 5 829
JPY 48 537
NOK 196
NZD 1
SEK 5 938
USD 389 293

864 273

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 864 273

864 273
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 9 000 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-Svenska Handelsbanken
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Sverige Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300ACEEB2PZIRNS71

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
32,13% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 32,13%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara
byggnader (SDG 11) & Övriga miljömål.
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 32,13%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 633,50

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 009,75

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
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Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 585,03 94,87% 95,69%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 563,80 94,87% 95,69%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 787 150,40 94,87% 95,69%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

9 148,80

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

796 299,18

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

633,50 94,87% 95,69%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

7,28 94,87%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 009,75 94,87% 95,69%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

19,27 94,87%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 95,56% 95,69%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

61,32% 61,05% 95,69%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

29,55% 9,41% 95,69%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,15

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,06

H – TRANSPORT OCH

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,47

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 95,56% 95,69%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,18 6,07% 95,69%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,96 30,06% 95,69%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 95,69% 95,69%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

52,54% 91,10% 95,69%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 95,69%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

35,63% 95,07% 95,69%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 95,69% 95,69%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

54,51% 95,56% 95,69%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

2,60% 80,60% 95,69%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Atlas Copco B Maskineri 7,20% SE

Investor B Diversifierade finansiella tjänster 5,89% SE

Ericsson, Telefonaktiebolaget LM B Kommunikationsutrustning 4,01% SE

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Specialaffär 3,96% SE

Hexagon AB ser. B Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

3,70% SE

NIBE Industrier AB B Byggprodukter 3,56% SE

Assa Abloy B Byggprodukter 3,49% SE

Essity AB B Hushållsprodukter 3,15% SE

Volvo, AB ser. B Maskineri 3,13% SE

Epiroc AB Ord Sh Class B Maskineri 3,07% SE

Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Banker 2,97% SE

Embracer Group AB B Underhållning 2,73% SE

EQT Kapitalmarknader 2,59% SE

AstraZeneca PLC Läkemedel 2,38% GB

Svenska Handelsbanken A Banker 2,35% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 0,63%

151010 Kemikalier 0,10%

151040 Metaller & gruvdrift 0,53%

20 Industri 33,07%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,69%

Nr 2 Annat
4,31%

Nr 1A Hållbara
32,13%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

63,57%

Taxonomiförenliga
1,75%

Andra
miljörelaterade

20,79%

Sociala
9,59%
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201020 Byggprodukter 7,05%

201030 Bygg & Teknik 2,04%

201040 Elektrisk utrustning 1,07%

201060 Maskineri 18,66%

201070 Handelsföretag och distributörer 2,53%

202010 Kommersiella tjänster och
tillbehör

0,64%

202020 Professionella tjänster 1,07%

25 Sällansköpsvaror 8,61%

251020 Bilar 0,72%

252010 Hushållsvaror 1,72%

252020 Fritidsprodukter 0,95%

253010 Hotell, restauranger och fritid 0,53%

255040 Specialaffär 4,69%

30 Dagligvaror 3,15%

303010 Hushållsprodukter 3,15%

35 Hälsovård 7,12%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

2,84%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

0,78%

352020 Läkemedel 2,58%

352030 Life Sciences verktyg och
tjänster

0,92%

40 Finans 17,22%

401010 Banker 6,88%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 5,89%

402030 Kapitalmarknader 3,99%

403010 Försäkring 0,46%

45 Informationsteknologi 13,06%

451020 IT-tjänster 0,90%

451030 Programvara 3,02%

452010 Kommunikationsutrustning 4,01%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

5,13%

50 Kommunikationstjänster 7,79%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

0,18%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

0,12%

502010 Media 2,20%

502020 Underhållning 5,15%

502030 Interaktiva medier och tjänster 0,13%

60 Fastigheter 5,03%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

5,03%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

420



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 20,79% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 

bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,75% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 9,59% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 18 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 75 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 17 av dessa bolag. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?

422



pwc 

Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Sverige Terna, org.nr 504400-6624 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utforl en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Sverige Terna for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberaltelsen uppraltats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden raltvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Sverige Tema:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vari ultalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vari 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsniltet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjorl varl yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for varl ultalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vari ultalande avseende arsberaltelsen omfaltar inte denna information och vi gor inget ultalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberaltelsen ar det varl ansvar alt lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberaltelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa de! arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen alt den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga alt rapporlera delta. Vi har inget alt rapporlera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberaltelsen uppraltas och alt den ger en raltvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for alt uppralta en arsberaltelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberaltelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och alt lamna en revisionsberaltelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for var! uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den /3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  LISA SYNNING

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Asien, 
Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum och har 
därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska 
investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område 
vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och 
samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda 
förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra 
huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen 
för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är 
involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila 
bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer 
förnyelsebar energi. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden 
uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För 
detaljerad information om de krav och regler som gäller, se 
svanen.se/spararen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: Solactive ISS ESG Emerging Markets Index NTR (100%). 
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att 
avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag 
med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna 
identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier 
med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som 
inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra 
kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden 
innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre 
tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 
bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden 
investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  

  
Fondens tematiska förvaltningsprocess leder till en portfölj med fokus på 
strukturell tillväxt och har betydligt färre innehav än jämförelseindex. Detta 
har bidragit till att fondens aktiva risk under de senaste åren har legat 
mellan 3 och 4% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan 
risk och avkastning. 

Portföljen

Fonden sjönk med -5,0% under 2022*.  
Bästa bidragsgivare under året var exempelvis de brasilianska innehaven 
B3, banco do Brasil och Localiza tillsammans med HDFC bank. Under 
sista delen av året gick även det Hong Kong baserade försäkringsbolaget 
AIA starkt och blev årets bästa bidragsgivare. Negativt till avkastningen 
bidrog bolag inom hårdvaruindustrin, såsom SK Hynix och Mediatek. 
Under året slopades coronarestriktioner i många länder, med Kina bland de 
sista att lätta upp kontroller under december, vilket ledde till att även 
reserelaterade innehav såsom Airports of Thailand och mexikanska 
flygplatsbolaget ASUR bidrog positivt. Valutaeffekten har under året varit 
positiv för avkastning, då merparten av valutorna i portföljen stärktes mot 
den svenska kronan under året. Årets första månader präglades av 
Rysslands invasion av Ukraina. De ryska innehaven, som i samband med 
invasionen uppgick till 0,3% av fondvärdet, har värderats till nära noll. 
Fonden har under året haft en större exponering än vanligt mot bolag som 
återhämtat sig väl efter pandemin. Flera av dessa har återfunnits i Brasilien 
och Indien. Exponeringen mot hårdvarusektorn har varit lägre än normalt. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också 
möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt 
över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier 
utgivna av företag i Asien inklusive Mellanöstern, Latinamerika, Afrika samt 
Östeuropa. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en 
investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar 
över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i flera sektorer, 
branscher eller teman vilket över tid bidrar till att minska risken i fonden. Då 
fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta 
än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då 
fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser 
medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser 
beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens 
placeringsinriktning innebär exponering mot marknader där likviditeten ofta 
är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med mer 
utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera 
stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får placera i derivat och 
gör det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, 
upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera 
kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande 
fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. 
Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad exponering för 
operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska beslut, risker till följd 
av brister i den finansiella infrastrukturen eller svagheter i ett lands eller 
regions värdepappersreglering. Operativa risker kan om de materialiseras 
påverka fondens utveckling och värde negativt. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. 
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Handelsbanken Ti l lväxtmarknad Tema, for ts.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra 
tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar samt fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på 
bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i 
egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i 
valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår 
uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade 
hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv 
värdeutveckling. 
  
Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som 
underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från 
röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, 
tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan 
självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande 
ska ske. 
  
Fondbolaget röstar som huvudprincip på  stämmor där fonderna äger 
minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, 
där fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i 
enlighet med fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag 

med vilka fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för 
beslut på stämman, bolagsstämmor där relevanta hållbarhetsfrågor är 
uppe för beslut samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller 
kontroversiella frågor.  Eventuella aktielån återkallas normalt inför 
bolagsstämman för att röstning ska kunna ske för samtliga aktier men om 
det anses mer gynnsamt för andelsägarna och inte har väsentlig påverkan 
på ägarinflytandet, kan aktielån i vissa fall ligga kvar över bolagsstämman. 
  
Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt 
stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt 
med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas 
genom röstning på bolagsstämman.  
  
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang 
påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de 
internationella normer och konventioner som fondbolaget värnar om. 
  
Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan 
Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans 
med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på 
specifika hållbarhetsfrågor. 
  
Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några 
intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns 
uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som 
kan uppstå i samband med fondens placeringar. 
  
Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om 
fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för 
aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, fondbolagets 
Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns 
under handelsbankenfonder.se/policy och riktlinjer. I de 
hållbarhetsrelaterade upplysningarna som utgör bilaga till denna 
årsberättelse kan du läsa mer om det påverkansarbete i form av dialoger 
och ägarstyrning som fondbolaget för fondens räkning bedrivit under året. 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK 368,81 388,29 382,64 373,45 288,53 315,65 245,07 209,25 228,38 185,80
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR 33,17 37,71 38,08 35,54 28,47 32,11 25,58 22,85 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK 348,69 378,19 398,92 350,56 281,80 315,33 232,20 219,69 - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK 96,73 100,79 98,53 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR 33,89 38,23 38,29 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK 386,95 403,32 393,50 380,22 290,84 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR 34,80 39,17 39,16 36,18 28,70 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK 365,83 392,82 410,23 356,92 284,06 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK 261,77 285,94 292,05 297,59 236,01 268,35 216,40 190,51 213,90 179,48

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -736 1 930 660 1 928 -3 836 1 455 3 003 -2 005 868 375

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 18 398 20 268 18 117 17 059 11 714 16 491 11 531 7 090 9 710 7 197
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK 14 938 15 959 14 594 14 307 9 990 15 090 10 703 6 570 9 296 7 139
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR 51 65 64 56 58 62 46 7 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK 387 471 321 283 258 534 262 121 - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK 155 240 292 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR 3 3 3 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK 1 585 2 005 1 557 1 241 519 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR 18 24 17 6 6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK 321 368 244 228 90 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK 172 253 284 245 119 252 115 336 414 58

Antal andelar totalt, tusental 50 984 53 938 49 639 45 819 40 723 52 385 47 116 34 039 42 642 38 748
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK 40 502 41 100 38 141 38 311 34 622 47 807 43 673 31 396 40 705 38 425
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 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR 1 538 1 727 1 687 1 578 2 048 1 943 1 782 328 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK 1 110 1 246 806 806 916 1 695 1 127 552 - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK 1 602 2 377 2 968 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR 75 78 81 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK 4 096 4 971 3 956 3 263 1 785 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR 529 617 433 157 226 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK 878 936 594 638 318 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK 655 886 974 824 503 940 534 1 763 1 937 323

Total avkastning i %  1)

 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK -5,0 1,5 2,5 29,4 -8,6 28,8 17,1 -8,4 22,9 0,8
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR -12,1 -1,0 7,1 24,8 -11,3 25,5 11,9 -5,2 14,8 -2,4
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK -7,8 -5,2 13,8 24,4 -10,6 35,8 5,7 0,4 24,6 11,2
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK -4,0 2,3 -1,5 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR -11,4 -0,2 3,4 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK -4,1 2,5 3,5 30,7 -7,7 30,1 18,3 -7,5 24,1 1,8
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR -11,2 0,0 8,2 26,1 -10,4 26,8 13,1 -4,3 16,0 -1,4
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK -6,9 -4,2 14,9 25,6 -9,7 37,1 6,8 1,4 25,9 12,4
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK -4,9 1,4 2,7 29,4 -8,6 28,8 17,1 -8,4 22,9 0,8

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK -7,9 6,4 4,9 26,3 -9,9 26,6 20,0 -8,4 19,2 -3,8
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR -14,7 3,8 9,7 21,8 -12,6 23,4 14,7 -5,2 11,4 -6,8
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK -10,6 -0,6 16,5 21,4 -11,9 33,5 8,3 0,4 20,9 6,2
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK -7,9 6,4 0,6 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR -14,7 3,8 5,6 - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK -7,9 6,4 4,9 26,3 -9,9 26,6 20,0 -8,4 19,2 -3,8
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR -14,7 3,8 9,7 21,8 -12,6 23,4 14,7 -5,2 11,4 -6,8
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK -10,6 -0,6 16,5 21,4 -11,9 33,5 8,3 0,4 20,9 6,2
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK -7,9 6,4 4,9 26,3 -9,9 26,6 20,0 -8,4 19,2 -3,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 3,6 4,0 3,1 3,2 3,5
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 3,6 4,0 3,1 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 3,6 4,0 3,1 - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK 3,5 - - - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR 3,5 - - - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK 3,5 3,1 3,1 3,7 3,8 3,6 4,0 3,1 3,2 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK -1,8 2,0 15,2 8,8 8,5 22,8 3,6 6,1 11,3 7,6
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR -6,7 3,0 15,7 5,2 5,5 18,5 3,0 4,3 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK -6,5 3,9 19,0 5,4 10,2 19,8 3,0 11,9 - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - SEK -0,9 - - - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A9 - EUR -5,9 - - - - - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK -0,8 3,0 16,3 9,9 9,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR -5,7 4,0 16,8 6,3 6,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK -5,6 4,9 20,2 6,5 11,3 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK -1,8 2,0 15,3 8,8 8,5 22,8 3,6 6,1 11,3 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -1,0 5,6 15,1 6,7 6,8 23,3 4,9 4,5 7,1 3,9
EUR -5,9 6,7 15,6 3,2 3,9 19,0 4,3 2,7 - -
NOK -5,7 7,6 18,9 3,4 8,4 20,2 4,3 10,2 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK 3,2 9,6 12,8 10,3 9,2 11,3 8,8 0,7 5,1 10,9
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR 0,7 8,1 10,8 8,1 6,3 8,3 7,3 0,4 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK 2,0 10,2 12,7 9,9 9,9 14,9 10,7 4,7 - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK 4,2 10,7 14,0 11,4 10,3 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR 1,7 9,2 11,9 9,1 7,3 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK 3,1 11,4 13,8 11,0 11,0 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK 3,2 9,7 12,9 10,3 9,2 11,3 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 3,2 10,0 12,7 9,6 8,4 9,8 7,2 -0,4 3,7 10,1
EUR 0,7 8,4 10,6 7,4 5,5 6,8 5,6 -0,7 - -
NOK 2,1 10,6 12,5 9,2 9,1 13,3 9,0 3,5 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Tillväxtmarknad Tema A1 - SEK 7,2 9,2 6,6 7,7 10,1 4,7 4,8 3,9 9,8 8,9
 Tillväxtmarknad Tema A1 - EUR 4,4 7,7 5,4 7,4 11,0 4,3 4,2 4,2 - -
 Tillväxtmarknad Tema A1 - NOK 8,3 10,5 8,6 9,3 11,2 6,5 5,3 6,1 - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - SEK 8,2 10,3 7,7 8,8 11,2 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - EUR 5,5 8,7 6,5 8,5 12,1 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema A10 - NOK 9,3 11,6 9,7 10,4 12,3 - - - - -
 Tillväxtmarknad Tema B1 - SEK 7,2 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 6,4 8,6 5,9 6,6 9,2 4,4 4,8 4,2 10,2 9,9
EUR 3,7 7,0 4,8 6,3 10,1 4,0 4,2 4,5 - -
NOK 7,5 9,8 7,9 8,2 10,3 6,2 5,2 6,4 - -

Utdelning per andel, SEK 9,76 10,94 11,90 7,08 10,73 8,66 5,72 6,42 5,38 6,45

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
1) En justering har gjorts under 2022, vilket påverkar andelsklassernas avkastning i %. Justeringen har ingen påverkan på det faktiska värdet i andelsklasserna.  

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index NTR 
T o m  2016-05-01: MSCI Emerging Markets Net Index 
T o m  2019-04-30: MSCI EM Select Global Norms and Criteria 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Tillväxtmarknad Tema A1 1,60
 Tillväxtmarknad Tema A9 0,80
 Tillväxtmarknad Tema A10 0,60
 Tillväxtmarknad Tema B1 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Tillväxtmarknad Tema A1 1,60
 Tillväxtmarknad Tema A9 0,80
 Tillväxtmarknad Tema A10 0,60
 Tillväxtmarknad Tema B1 1,60

Årlig avgift, % 
 Tillväxtmarknad Tema A1 1,60
 Tillväxtmarknad Tema A9 0,80
 Tillväxtmarknad Tema A10 0,60
 Tillväxtmarknad Tema B1 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 9 347

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,12

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Tillväxtmarknad Tema A1 152,06
 Tillväxtmarknad Tema A9 76,33
 Tillväxtmarknad Tema A10 57,30
 Tillväxtmarknad Tema B1 152,08

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Tillväxtmarknad Tema A1 10,07
 Tillväxtmarknad Tema A9 5,05
 Tillväxtmarknad Tema A10 3,79
 Tillväxtmarknad Tema B1 10,07

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,2

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 13,7 

Total risk % - A1 EUR 13,8 

Total risk % - A1 NOK 13,2 

Total risk % - A9 SEK 13,6 

Total risk % - A9 EUR 13,8 

Total risk % - A10 SEK 13,7 

Total risk % - A10 EUR 13,8 

Total risk % - A10 NOK 13,2 

Total risk % - B1 SEK 13,7 

Total risk i index % - A1 SEK 14,0 

Total risk i index % - A1 EUR 14,2 

Total risk i index % - A1 NOK 13,2 

Total risk i index % - A9 SEK 14,0 

Total risk i index % - A9 EUR 14,2 

Total risk i index % - A10 SEK 14,0 

Total risk i index % - A10 EUR 14,2 

Total risk i index % - A10 NOK 13,2 

Total risk i index % - B1 SEK 14,0 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Emerging
Markets Index NTR

Active Share % 71,0 

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,8 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -0,8 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -0,8 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 0,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,2 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 0,2 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 0,2 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,8 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK 0,0 

Informationskvot - A9 EUR 0,0 

Informationskvot - A10 SEK 0,0 

Informationskvot - A10 EUR 0,0 

Informationskvot - A10 NOK 0,0 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot - A1 EUR -0,5 

Sharpekvot - A1 NOK -0,5 

Sharpekvot - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot - A10 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 NOK -0,5 

Sharpekvot - B1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,5 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR -0,4 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,5 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -1 355 005 120 329
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 314 822
Ränteintäker 3 604 226
Utdelningar 487 088 390 940
Valutakursvinster och -förluster netto 46 034 23 333
Övriga finansiella intäkter 636 964
Övriga intäkter 553 1 877
Summa intäkter och värdeförändring -816 777 538 491

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 287 968 291 988
Räntekostnader 1 025 979
Övriga finansiella kostnader 127 193
Övriga kostnader 27 222 23 766
Summa kostnader 316 342 316 926
Årets resultat -1 133 119 221 565

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 955 314 1 305 906

Realisationförluster -502 342 -762 026

Orealiserade vinster/förluster -1 807 977 -423 551

Summa -1 355 005 120 329

** Specifikation av värdeförändring

Orealiserade vinster/förluster 314 822

Summa 314 822

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 18 141 670 98,6 19 496 400 96,2
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 2 095 0,0 1 781 0,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 18 143 765 98,6 19 498 181 96,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 258 425 1,4 749 203 3,7
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 19 160 0,1 19 446 0,1
Övriga tillgångar - - 26 018 0,1
Summa tillgångar 18 421 350 100,1 20 292 847 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 23 259 0,1 25 021 0,1
Summa skulder 23 259 0,1 25 021 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 18 398 091 100,0 20 267 826 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument 235 720 1,3 123 954 0,6
Mottagna säkerheter för utlånade 
finansiella instrument 251 756 1,4 132 012 0,7

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 20 267 826 18 116 670
Andelsutgivning 1) 3 509 938 4 238 400
Andelsinlösen 1) -4 238 040 -2 297 825
Resultat enligt resultaträkning -1 133 119 221 565
Utdelning till andelsägarna -8 513 -10 982
Fondförmögenhet vid periodens slut 18 398 091 20 267 826

1) Varav 57 639 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE AKTIER

BRASILIEN

B3 Brasil Bolsa Balcao 6 317 779 164 703 0,9 
Banco do Brasil 1 262 050 86 500 0,5 
Cogna Educacao 7 721 542 32 305 0,2 
Dexco 5 354 884 71 650 0,4 
Fleury 4 483 549 136 705 0,7 
Itaú Unibanco Holding Pref 4 436 541 218 886 1,2 
Localiza Rent a Car 2 197 005 230 662 1,3 
Localiza Rent a Car SA Rights 9 602 204 0,0 
Odontoprev  571 316 10 181 0,1 
Rede Dor Sao Lui 1 185 293 69 192 0,4 
São Paulo Alpargatas 1 544 574 45 967 0,2 
Telefonica Brasil 1 533 065 116 027 0,6 
  1 182 981 6,4 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

CAYMANÖARNA

XP BDR 58 775 9 330 0,1 
  9 330 0,1 
CHILE

Administradora Americana De Inversiones 5 046 368 8 153 0,0 
AFP Habitat  5 046 368 29 865 0,2 
Banco Santander Chile 368 642 201 153 066 0,8 
  191 083 1,0 
FILIPPINERNA

BDO Unibank 3 833 192 75 755 0,4 
Globe Telecom 245 313 99 989 0,5 
  175 745 1,0 
GREKLAND

Jumbo 765 000 135 941 0,7 
  135 941 0,7 
HONGKONG

AIA Group 6 157 600 713 523 3,9 
China Overseas Land & Investment 8 163 500 224 502 1,2 
Hong Kong Exchanges and Clearing 880 578 396 399 2,2 
NWS Holdings 3 256 239 29 342 0,2 
  1 363 766 7,4 
INDIEN

Apollo Hospitals Enterprise 94 529 53 308 0,3 
Bharti Airtel 2 397 146 243 370 1,3 
Bharti Airtel 127 583 6 967 0,0 
Container Corporation Of India 1 770 985 164 788 0,9 
HDFC Bank 3 163 960 648 798 3,5 
Hero Motocorp 214 683 74 054 0,4 
Hindustan Unilever 1 477 198 476 476 2,6 
Housing Development Finance 1 781 570 591 828 3,2 
ICICI Bank 1 621 557 181 937 1,0 
Indus Towers 8 283 315 198 687 1,1 
Infosys Technologies 3 028 293 575 229 3,1 
Oberoi Realty 1 128 402 123 351 0,7 
Tata Consultancy Services 1 238 930 508 169 2,8 
  3 846 962 20,9 
INDONESIEN

Bank BTN 122 000 000 110 236 0,6 
Bank Rakyat Indonesia 157 934 152 522 193 2,8 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Right 39 681 040 3 798 0,0 
Telkom Indonesia Persero 36 034 562 90 444 0,5 
  726 670 3,9 
KAZAKSTAN

Halyk Bank 430 000 49 732 0,3 
  49 732 0,3 
KINA

3SBio HK 5 500 000 60 942 0,3 
Alibaba Group Holding ADR 851 441 781 498 4,2 
Autohome 318 860 101 664 0,6 
Baidu ADR 130 908 156 014 0,8 
China Construction Bank 88 958 025 580 725 3,2 
China Medical System Holdings 6 736 000 110 427 0,6 
China Shineway Pharmaceutical Group 1 940 098 19 658 0,1 
Country Garden Services Holding 571 000 14 819 0,1 
Haier Smart Home A 5 361 326 196 555 1,1 
Hainan Meilan International Airport 3 350 000 106 215 0,6 
I-MAB ADR 120 502 5 248 0,0 
JD.com  134 238 39 461 0,2 
JD.com ADR 447 743 261 861 1,4 
Microport Scientific 2 727 901 74 837 0,4 
NetEase 457 392 346 140 1,9 
Ping An Insurance 4 293 271 296 030 1,6 
Sunny Optical Technology Group 1 085 300 134 527 0,7 
Tencent 3 089 294 1 377 471 7,5 
TravelSky Technology 8 371 000 184 390 1,0 
Xiaomi 4 980 000 72 732 0,4 
Xinyi Solar Holdings 18 738 951 216 140 1,2 
  5 137 355 27,9 
MEXIKO

América Móvil 9 999 830 94 530 0,5 
Bolsa Mexicana de Valores 2 820 000 56 724 0,3 
Gruma 2 671 151 372 394 2,0 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte 1 725 791 138 477 0,8 
Grupo Aeroportuario del Pacífico ADR 62 885 152 662 0,8 
Pinfra 730 606 62 331 0,3 
Sitios Latinoamerica SAB de CV 499 991 2 500 0,0 
  879 618 4,8 
PERU

Credicorp 188 472 266 407 1,4 
Intergroup 162 000 39 667 0,2 
  306 074 1,7 
RYSSLAND

Moscow Exchange 3 824 120 0 0,0 
Phosagro 130 276 0 0,0 
PhosAgro Open GDR 2 0 0,0 
Sberbank 435 072 0 0,0 
  0 0,0 
SYDAFRIKA

Absa Group 1 166 154 138 468 0,8 
Aspen Pharmacare 576 075 48 093 0,3 
Clicks Group 2 579 197 426 572 2,3 
Johannesburg Stock Exchange 1 378 300 91 552 0,5 
Life Healthcare Group 2 061 000 21 304 0,1 
Sanlam 4 609 652 137 528 0,7 
  863 517 4,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SYDKOREA

Hynix Semiconductor 690 811 426 922 2,3 
  426 922 2,3 
TAIWAN

Delta Electronics 589 691 57 274 0,3 
Fubon Financial Holding 5 248 860 100 180 0,5 
Mediatek 2 717 390 575 756 3,1 
Taiwan Semiconductor 10 965 102 1 667 177 9,1 
  2 400 387 13,0 
THAILAND

Airports of Thailand F 8 307 795 187 447 1,0 
Bangkok Dusit Medical Services 18 983 203 165 615 0,9 
Minor International 9 536 585 92 524 0,5 
  445 586 2,4 
Noterade aktier  18 141 670 98,6 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OPTIONER OCH WARRANTER

Minor International W7 130 1 382 0,0 
Minor International W8 93 410 0,0 
Minor International W9 59 303 0,0 
Optioner och warranter  2 095 0,0 

Övriga finansiella instrument   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE AKTIER

RYSSLAND

PhosAgro Block GDR 2 517 0 0,0 
  0 0,0 
Onoterade aktier  0 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  18 143 765 98,6 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  254 326 1,4 
Total summa fondförmögenhet  18 398 091 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

JD.COM Inc 1,6 

Bharti Airtel Ltd 1,4 

Localiza Rent a Car  1,3 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 0,6 

Minor International Public Company Ltd 0,5 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper,  tSEK 235 720

Volym utlånade värdepapper i  % av totala utlåningsbara t i l lgångar 1,3

De t io största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent,  
tSEK: 

Brittiska staten 108 617
Amerikanska staten 80 696
Franska staten 19 596
Belgiska staten 7 813
Tyska staten 4 994
Österrikiska staten 1 725
Whitehaven Coal 1 644
Hsbc Holdings 1 627
Link Reit Reit 1 288
Alibaba Group Holding 1 225

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK: 

HSBC Bank 84 322
J.P. Morgan Securities 69 385
Citigroup Global Markets 51 949
BNP Paribas Arbitrage SNC 34 963
Goldman Sachs International 8 915
Merrill Lynch International 2 222

Typ av och kval itet på säkerheten, tSEK: 

Obligationer och andra räntebärande instrument 223 514
Aktier 28 242

251 756
Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från 
Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen 
(Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Spanien) samt  Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige 
och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index. 

Säkerheternas löptidsprofi l ,  tSEK: 

Mindre än en dag -
En dag till en vecka -
En vecka till en månad 578
En till tre månader 773
Tre månader till ett år 1 054
Mer än ett år 221 109
Obestämd löptid 28 242

251 756

Motparternas hemvist,  tSEK 

Frankrike 34 963
Storbritannien 216 793

251 756

Säkerheternas valuta,  tSEK 

AUD 2 961
CAD 258
CHF 149
DKK 191
EUR 37 069
GBP 110 810
HKD 10 187
JPY 8 061
NZD 1
SEK 902
USD 81 166

251 756

Avveckling och clearing, tSEK 

Tredje part 251 756

251 756
Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning. 
 
  
De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat 
koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej. 

Uppgifter om avkastning och kostnad: 

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 636 tSEK, varav 80% har 
tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av 
värdepapperslån. 

Motparter för värdepappersutlåning under året:

-Barclays Bank
-Barclays Capital Securities
-BNP Paribas Arbitrage SNC
-Citigroup Global Markets
-Credit Suisse International
-Credit Suisse, Dublin Branch
-Goldman Sachs International
-HSBC Bank 
-J.P. Morgan Securities
-Merrill Lynch International
-Morgan Stanley & Co Intl
-SEB
-UBS AG London Branch
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Identifieringskod för juridiska personer: 549300VSMB16MMBBWV84

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
52,35% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar,
vilket innebär investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett
miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet
anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av referensperioden 52,35%
av fondens investeringar i bolag som enligt den bedömningsmetod fondbolaget
tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
 
 

Ö

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av
klimatförändringar (SDG 13), Optimera materialanvändning (hållbar produktion och
konsumtion) (SDG 12), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 

Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till
förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol, tobak,
cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort
bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 52,35%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 179,40

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

594,75

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i bolag som var
involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga
investeringar i bolag vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att investera i bolag vars ekonomiska
aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt
att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och
de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.
 
Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
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estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts genom bolagens omsättning
från produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till
de Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som
en hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget
på minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål; 
 

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 16 356,57 98,54% 98,60%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 31 498,45 98,54% 98,60%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 244 649,34 98,54% 98,60%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

47 855,03

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

292 504,39

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

179,40 98,54% 98,60%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

29,35 98,54%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

594,75 97,53% 98,60%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

103,70 97,53%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 97,54% 98,60%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

85,95% 51,83% 98,60%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

7,42% 32,97% 98,60%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,66

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,03

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

27,62

H – TRANSPORT OCH 0,44

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,18

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 97,54% 98,60%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,01 3,77% 98,60%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,48 51,79% 98,60%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 98,60% 98,60%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

81,63% 94,46% 98,60%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 98,60%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

17,53% 95,89% 98,60%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 98,60% 98,60%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

59,44% 97,54% 98,60%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

24,97% 91,99% 98,60%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Taiwan Semiconductor Halvledare 9,06% TW

Tencent Holdings Ord Shs Interaktiva medier och tjänster 7,49% CN

Alibaba Group Holding ADR Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

4,25% CN

AIA Group Ltd Försäkring 3,88% HK

HDFC Bank Ord Shs Banker 3,53% IN

Housing Development Finance Ord Shs Diversifierade finansiella tjänster 3,22% IN

China Construction Bank Banker 3,16% CN

Mediatek Halvledare 3,13% TW

Infosys Technologies (INR) IT-tjänster 3,13% IN

Bank Rakyat Indonesia Banker 2,84% ID

Tata Consultancy IT-tjänster 2,76% IN

Hindustan Unilever Personliga produkter 2,59% IN

Hynix Semiconductor Halvledare 2,32% KR

Clicks Group Ord Shs Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

2,32% ZA

Hong Kong Exchange Kapitalmarknader 2,15% HK

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor/industrikod Sektor/industrinamn Summa

15 Material 0,39%

151010 Kemikalier 0,00%

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

98,60%

Nr 2 Annat
1,40%

Nr 1A Hållbara
52,35%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

46,24%

Taxonomiförenliga
2,05%

Andra
miljörelaterade

13,45%

Sociala
36,86%
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151050 Papper & Skogsprodukter 0,39%

20 Industri 5,83%

201050 Industrikonglomerat 0,16%

203040 Väg & järnväg 2,16%

203050 Transportinfrastruktur 3,52%

25 Sällansköpsvaror 9,02%

251020 Bilar 0,40%

252010 Hushållsvaror 1,07%

252030 Textilier, kläder och lyxvaror 0,25%

253010 Hotell, restauranger och fritid 0,50%

253020 Diversifierade konsumenttjänster 0,18%

255020 Internet och
direktmarknadsföring
Detaljhandel

5,89%

255040 Specialaffär 0,74%

30 Dagligvaror 7,00%

301010 Detaljhandel med livsmedel och
stapelvaror

2,32%

302010 Drycker 0,07%

302020 Mat produkter 2,02%

303020 Personliga produkter 2,59%

35 Hälsovård 4,37%

351010 Hälso- och sjukvårdsutrustning
och tillbehör

0,41%

351020 Sjukvårdsleverantörer och
tjänster

2,64%

352010 Bioteknik 0,36%

352020 Läkemedel 0,97%

40 Finans 31,20%

401010 Banker 16,72%

402010 Diversifierade finansiella tjänster 3,22%

402030 Kapitalmarknader 4,11%

403010 Försäkring 7,15%

45 Informationsteknologi 24,02%

451020 IT-tjänster 6,89%

452020 Hårdvara, lagring och
kringutrustning

0,40%

452030 Elektronisk utrustning,
instrument och komponenter

1,04%

453010 Halvledare 15,69%

50 Kommunikationstjänster 15,40%

501010 Diversifierade
telekommunikationstjänster

2,22%

501020 Trådlösa
telekommunikationstjänster

2,42%

502020 Underhållning 1,88%

502030 Interaktiva medier och tjänster 8,89%

60 Fastigheter 1,97%

601020 Fastighetsförvaltning &
utveckling

1,97%

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande årsberättelse. 

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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Vid utgången av referensperioden hade fonden 13,45% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,05% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 36,86% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 25 st av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra
investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i
denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 58 st bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 

ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsi:igarna i Vi:irdepappersfonden Handelsbanken Tillvi:ixtmarknad Terna, org .nr 504400-6178 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberi:ittelsen for Vi:irdepappersfonden Handelsbanken Tillvi:ixtmarknad Terna for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberi:ittelsen uppri:ittats i enlighet med lagen om vi:irdepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vi:irdepappersfonder och ger en i alla vi:isentliga avseenden ri:ittvisande bild 
av Vi:irdepappersfonden Handelsbanken Tillvi:ixtmarknad Tema:s finansiella sti:illning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vi:irdepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vi:irdepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ni:irmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi i:ir oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhi:imtat i:ir tillri:ickliga och i:indamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Det i:ir Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberi:ittelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberi:ittelsen i:ir det vart ansvar att li:isa den information som identifierats ovan 
och overvi:iga om informationen i vi:isentlig utstri:ickning i:ir oforenlig med arsberi:ittelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi i:iven den kunskap vi i ovrigt inhi:imtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vi:isentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vi:isentlig felaktighet, i:ir vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det i:ir fondbolaget som har ansvaret for att arsberi:ittelsen uppri:ittas och att den ger en ri:ittvisande bild enligt 
lagen om vi:irdepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vi:irdepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar i:iven for den interna kontroll som det bedomer i:ir nodvi:indig for att uppri:itta en arsberi:ittelse som inte 
innehaller nagra vi:isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal i:ir att uppna en rimlig grad av si:ikerhet om huruvida arsberi:ittelsen som helhet inte innehaller nagra 
vi:isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att li:imna en revisionsberi:ittelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig si:ikerhet i:ir en hog grad av si:ikerhet, men i:ir ingen garanti for att en 

440



pwc 

revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Oessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporte0n. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den f 3 mars 2023 

fuU 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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442  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  JOAKIM BUDDGÅRD En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du sparat kan både öka och minska i värde och det är 
intesäkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En hedgefonds friare placeringsregler kan under vissa marknadsförutsättningar 

resultera i en högre risknivå än en traditionellt förvaltad fond. 

Handelsbanken Räntestrategi 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden är en specialfond vilket 
innebär att den avviker från en värdepappersfond genom att fonden kan ha 
stora innehav i statspapper utfärdade av enskilda stater. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens målsättning är att uppnå en 
hög riskjusterad avkastning genom ett aktivt positionstagande på de 
globala räntemarknaderna. Målsättningen är vidare att ge positiv 
avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Fonden placerar 
i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och 
företag. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB-enligt Standard & 
Poor’s eller Baa3 enligt Moody’s skala. Maximalt 2% av fondens värde får 
vara exponerat för valutarisk. Fonden kan också placera i värdepapper 
utan officiellt kreditvärderingsbetyg som vi bedömer har en likvärdig 
kreditkvalitet. Fonden får också placera i räntederivat såsom 
terminskontrakt, återköpsavtal och swapavtal. För att kunna skapa positiv 
avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående 
räntebindningstid. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade 
av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden 
får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SHB Government Rate Index 
3M SEK (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen 
över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en absolutavkastande räntefond. Det innebär att förvaltaren tar 
aktiva positioner på de globala räntemarknaderna i syfte att generera 
positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Då 
fonden är en specialfond har fonden större frihetsgrader gällande 
risktagning. Förvaltningen utgår dels från en löpande bedömning av de 
makroekonomiska förutsättningarna och dels från kreditmarknads- och 
bolagsanalys. Tror förvaltaren på sjunkande marknadsräntor väljer vi en 
längre räntebindningstid och om förvaltaren tror på stigande 
marknadsräntor, en kortare eller negativ räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Information om hur 
fondens avkastning har förhållit sig till jämförelseindexets avkastning, 
återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 

uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. Den skenande inflationen och därpå 
följande kraftiga räntehöjningar från centralbankerna drev upp volatiliteten 
på räntemarknaden 2022. En kraftigt försämrad likviditet på globala 
räntemarknader generellt och i synnerhet på den svenska 
statsobligationsmarknaden bidrog också till större rörelser och spreadar 
vilket också inverkat på riskmåtten. Centralbankernas stödköp under de 
senaste åren har kraftigt försämrat marknadens funktionssätt. Dels har 
andelen obligationer tillgängliga för handel minskat betydligt och dels har 
marknadskrafterna satts ur spel på en stor aktör (centralbanken) i allt högre 
grad satt priset. Tracking error var något lägre 2022 än 2020-2021 trots 
större aktiva positioner. Pandemin medförde att 2020-2021 präglades av 
exceptionellt stor volatilitet på framförallt kreditmarknaderna. Fondens 
positionering bidrog delvis till en lägre siffra 2022 där då de största aktiva 
positionerna varit okorrelerade, dvs. de har inte samvarierat. 

Portföljen

Fonden sjönk med -1,2% under 2022*.  
Året var exceptionellt händelserikt med krig i Europa, skenande inflation, 
energikris och kraftiga räntehöjningar från världens centralbanker. Under 
slutet av 2021 var den allmänna vyn bland både centralbanker och 
analytiker att den höga inflationen var temporär. Vår vy var däremot att vi 
stod inför ett regimskifte med varaktigt högre inflation. Fonden låg därför 
positionerad för högre långa räntor och vi gick in i 2022 med negativ 
durationsexponering. I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina och 
vi minskade positionerna då vi såg att en sjunkande riskaptit skulle pressa 
ner långa räntor. En ytterligare åtgärd vi vidtog var att sälja italienska 
statsobligationer på termin. Vi underskattade dock effekterna som kriget 
skulle få på energi- och insatspriser och vår vy om fortsatt hög inflation 
överträffades därmed rejält. I takt med att effekterna realiserades i form av 
väsentligt högre inköpspriser ökade vi återigen positionerna för stigande 
räntor och behöll dessa under större delen av året. Den negativa 
exponeringen i duration och italienska obligationer var den största 
respektive näst största positiva bidragsgivaren till fondens avkastning. De 
skenande priserna fick också centralbankerna att byta fot och prioritera 
inflationsbekämpning före allt annat. Under året har vi sett en 
synkroniserad åtstramning från världens centralbanker i en omfattning och 
takt som saknar motstycke. Det gav framförallt effekt på korta räntor som 
stigit kraftigt. Fonden har under året legat positionerad för brantare 
avkastningskurvor då vi prognostiserade en långsammare och mer 
långvarig åtstramning där första steget skulle vara en minskning av 
centralbankernas stödköp. Detta i kombination med ökat utbud och en 
högre, mer volatil inflation motiverade att framförallt långa räntor skulle 
stiga. När centralbankerna istället var tvungna att agera snabbt och 
kraftfullt valde de räntehöjningar i första hand och kurvor har därmed 
flackat från redan flacka nivåer. Detta belastade fondens avkastning. 
Kraftigt ökade kostnader för både hushåll och företag innebar att rädslan 
för recession ökade på marknaden och inkommande data under sista 
kvartalet visade tydliga tecken på att en recession redan inletts. Det bidrog 
också till att kurvor flackade. En annan naturlig effekt var ökade 
kreditspreadar, framförallt i Sverige där fastighetssektorn är en stor del av 
universet. Under första halvåret minskade vi stadigt fondens 
kreditexponering genom att låta befintliga innehav rulla ner och förfalla. Vi 
sålde också ytterligare italienska statsobligationer på termin som en hedge. 
Trots det belastade de ökade kreditspreadarna fondens avkastning under 
framförallt första halvåret och var den största anledningen till fondens 
negativa avkastning. En syn på mer stabila kreditspreadar framöver samt 
attraktiva ränte- och kreditpremiumnivåer innebar dock att vi under sista 
kvartalet återigen började öka kreditexponeringen selektivt. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
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Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid kan variera 
väsentligt över tid samt även vara negativ. Fondens placeringar omfattar 
värdepapper utgivna av stater, kommuner och företag i olika regioner och 
valutor. Fondens placeringar kan koncentreras till innehav i statspapper 
och säkerställda obligationer utfärdade av enskilda stater eller emittenter. 
Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i en 
diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera regioner 
eller sektorer. Fonden kan investera i utländska värdepapper 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta men innehaven 
valutaskyddas i dessa fall. Då fonden består av olika andelsklasser kan 
förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan 
innebära att fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 298,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 148,5%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 265,7%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Räntestrategi A1 - SEK 102,77 103,99 103,77 102,34 102,23 102,95 102,42 102,08 102,98 102,39
 Räntestrategi A9 - SEK 100,96 102,14 101,90 - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK 102,87 104,07 103,83 102,38 102,24 - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK 97,74 99,91 100,70 99,31 99,70 100,90 101,39 102,08 - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 8 687 3 537 -9 988 -5 291 5 913 6 312 -52 9 227 4 420 -82

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 23 897 15 366 11 805 21 666 26 926 21 228 14 837 14 845 5 736 1 313
 Räntestrategi A1 - SEK 9 193 8 610 6 609 11 769 16 675 20 822 14 645 14 598 5 736 1 313
 Räntestrategi A9 - SEK 191 145 41 - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK 13 706 6 144 4 694 9 323 9 477 - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK 807 467 461 192 249 406 192 247 - -

Antal andelar totalt, tusental 232 838 147 921 113 881 211 841 263 572 206 286 144 884 145 430 55 705 12 828
 Räntestrategi A1 - SEK 89 452 82 794 63 692 115 001 163 124 202 262 142 989 143 006 55 705 12 828
 Räntestrategi A9 - SEK 1 888 1 419 405 - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK 133 238 59 039 45 209 91 061 92 692 - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK 8 261 4 670 4 574 1 938 2 495 4 024 1 895 2 424 - -

Total avkastning i %  
 Räntestrategi A1 - SEK -1,2 0,2 1,4 0,1 -0,7 0,5 0,3 -0,9 0,6 1,9
 Räntestrategi A9 - SEK -1,2 0,2 1,9 - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK -1,2 0,2 1,4 0,1 -0,9 - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK -1,2 0,2 1,4 0,1 -0,7 0,5 0,3 -0,9 - -

Jämförelseränta, % - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Räntestrategi A1 - SEK 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9
 Räntestrategi A9 - SEK 0,8 0,0 0,0 - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Räntestrategi A1 - SEK 1,1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5
 Räntestrategi A9 - SEK 1,1 - - - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK 1,1 1,5 1,5 - - - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK 1,1 1,5 1,5 0,5 0,5 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Räntestrategi A1 - SEK -0,5 0,8 0,8 -0,3 -0,1 0,4 -0,3 -0,2 1,2 2,2
 Räntestrategi A9 - SEK -0,5 - - - - - - - - -
 Räntestrategi A10 - SEK -0,5 0,8 0,8 - - - - - - -
 Räntestrategi B1 - SEK -0,5 0,8 0,8 -0,3 -0,1 0,4 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,1

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Räntestrategi A1 - SEK 0,0 0,3 0,3 -0,1 0,0 0,5 0,9 1,4 1,7 2,1
 Räntestrategi B1 - SEK 0,0 0,3 0,3 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 0,2 0,6 0,9 0,8 1,0 1,5 1,8 2,0 2,1 -
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Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,4 - -

Utdelning per andel, SEK 0,99 1,01 - 0,50 0,50 1,01 1,02 0,00 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
Statsfixränta 3M upphörde 2019-12-31 och fondens jämförelseränta från 2020-01-01 är SSVX 3M 

Jämförelseindex:  SHB Government Rate Index - 3m SEK 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Räntestrategi A1 0,10
 Räntestrategi A9 0,08
 Räntestrategi A10 0,08
 Räntestrategi B1 0,10

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Räntestrategi A1 0,10
 Räntestrategi A9 0,08
 Räntestrategi A10 0,08
 Räntestrategi B1 0,10

Uttagen prestationsbaserad avgift i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Räntestrategi A1 -
 Räntestrategi A9 -
 Räntestrategi A10 -
 Räntestrategi B1 -

Årlig avgift, % 
 Räntestrategi A1 0,10
 Räntestrategi A9 0,08
 Räntestrategi A10 0,08
 Räntestrategi B1 0,10

Transaktionskostnader, tSEK 2 151

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Räntestrategi A1 9,86
 Räntestrategi A9 7,89
 Räntestrategi A10 7,89
 Räntestrategi B1 9,86

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Räntestrategi A1 0,65
 Räntestrategi A9 0,52
 Räntestrategi A10 0,52
 Räntestrategi B1 0,65

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 1,1 

Total risk % - A9 SEK 1,1 

Total risk % - A10 SEK 1,1 

Total risk % - B1 SEK 1,1 

Total risk i index % - A1 SEK 0,2 

Total risk i index % - A9 SEK 0,2 

Total risk i index % - A10 SEK 0,2 

Total risk i index % - B1 SEK 0,2 

Jämförelseindex SHB Government Rate
Index - 3m SEK

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,9 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -0,8 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -0,8 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,9 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,5 

Sharpekvot - A9 SEK -0,4 

Sharpekvot - A10 SEK -0,4 

Sharpekvot - B1 SEK -0,5 

Sharpekvot i index - A1 SEK 1,9 

Sharpekvot i index - A9 SEK 1,9 

Sharpekvot i index - A10 SEK 1,9 

Sharpekvot i index - B1 SEK 1,9 

VaR per balansdagen 0,1 

Högsta VaR under räkenskapsåret 0,1 

Lägsta VaR under räkenskapsåret 0,1 

Genomsnittlig VaR under räkenskapsåret 0,1 

Duration, år 0,0 

Spreadexponering % 3,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt metoden absolut Value at Risk. 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -635 934 -48 975
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument  ** 57 -
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  *** 236 965 9 406
Ränteintäker 287 659 98 119
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -21 856 -8 943
Övriga intäkter 10 0
Summa intäkter och värdeförändring -133 100 49 606

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 18 166 23 878
Räntekostnader 1 429 1 273
Övriga kostnader 2 151 330
Summa kostnader 21 745 25 482
Årets resultat -154 846 24 124

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 4 184 22 698

Realisationförluster -16 264 -23 436

Orealiserade vinster/förluster -623 854 -48 237

Summa -635 934 -48 975

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 63 -

Realisationförluster -6 -

Summa 57 -

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 483 064 66 956

Realisationförluster -360 423 -51 642

Orealiserade vinster/förluster 114 324 -5 907

Summa 236 965 9 406

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 20 111 381 84,2 13 319 685 86,7
Penningmarknadsinstrument 2 366 205 9,9 1 474 529 9,6
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 438 0,0 509 0,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 22 478 025 94,1 14 794 723 96,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 1 344 278 5,6 558 225 3,6
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 91 283 0,4 20 568 0,1
Övriga tillgångar - - 770 0,0
Summa tillgångar 23 913 586 100,1 15 374 286 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 10 200 0,0 7 021 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 10 200 0,0 7 021 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 930 0,0 1 250 0,0
Övriga skulder 4 735 0,0 513 0,0
Summa skulder 16 865 0,1 8 784 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 23 896 721 100,0 15 365 501 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 3 0,0 -
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 2) 6 294 0,0 3 597 0,0
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 3) 149 882 0,6 21 812 0,1

1) Likvida medel 3 tSEK 
2) Likvida medel 6 294 tSEK 
3) Likvida medel 149 882 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 15 365 501 11 805 250
Andelsutgivning 1) 16 274 933 8 284 557
Andelsinlösen 1) -7 584 271 -4 743 649
Resultat enligt resultaträkning -154 846 24 124
Utdelning till andelsägarna -4 596 -4 782
Fondförmögenhet vid periodens slut 23 896 721 15 365 501

1) Varav 17 204 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   84,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 94 000 92 498 0,4 
Nordea Hypotek 5535 1% 2025-09-17 915 000 855 333 3,6 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 614 000 574 802 2,4 
Stadshypotek 1592 1% 2027-03-01 900 000 808 794 3,4 
Stadshypotek 1594 2% 2028-09-01 515 000 471 338 2,0 
Stadshypotek FRN 2025-08-01 200 000 204 341 0,9 
Stadshypotek FRN 2025-12-03 300 000 306 525 1,3 
Swedbank Hypotek 196 1% 2026-03-18 614 000 566 593 2,4 
  3 880 224 16,2 
STAT OCH KOMMUN

Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 900 000 889 596 3,7 
  889 596 3,7 
ÖVRIGA

Atrium Ljungberg 3,263% 2025-04-28 68 000 62 807 0,3 
Atrium Ljungberg FRN 2025-07-01 90 000 84 630 0,4 
Atrium Ljungberg FRN 2026-10-01 100 000 90 364 0,4 
Atrium Ljungberg FRN 2027-02-22  36 000 32 469 0,1 
Atrium Ljungberg FRN 2027-09-06  60 000 52 494 0,2 
BlueStep Bank FRN 2024-04-08  50 000 49 375 0,2 
BlueStep Bank FRN 2025-10-08 150 000 151 185 0,6 
Bonnier Fastigheter Finans FRN 2027-04-12 52 000 47 253 0,2 
Borgo 4,95% 2024-11-25 100 000 99 075 0,4 
Borgo FRN 2025-02-14 70 000 68 417 0,3 
Castellum FRN 2023-08-28 100 000 98 547 0,4 
Castellum FRN 2024-03-28 118 000 115 279 0,5 
Castellum FRN 2025-03-18 200 000 187 772 0,8 
Electrolux 1,103% 2024-03-27 29 000 27 868 0,1 
Electrolux FRN 2023-03-27 135 000 134 992 0,6 
Electrolux FRN 2025-12-08 95 000 95 165 0,4 
Electrolux FRN 2027-02-24 93 000 89 529 0,4 
Elekta FRN 2026-12-14 106 000 102 077 0,4 
Ellevio FRN 2023-12-09  130 000 130 625 0,5 
Ellevio FRN 2024-02-28 130 000 130 927 0,5 
Fabege FRN 2026-10-15 34 000 30 564 0,1 
Fabege FRN 2027-03-08 100 000 88 552 0,4 
Fastighets AB Balder FRN 2023-02-06 100 000 99 746 0,4 
Fastighets AB Balder FRN 2024-12-06 100 000 93 546 0,4 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2023-11-01 66 000 64 706 0,3 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-05-28 48 000 43 474 0,2 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-10-20 40 000 35 659 0,1 
FastPartner FRN 2025-05-27  50 000 46 606 0,2 
Getinge FRN 2024-06-10  10 000 9 862 0,0 
Getinge FRN 2026-11-04 56 000 53 110 0,2 
Handelsbanken 3,75% 2027-11-01 6 500 72 273 0,3 
HEBA Fastighets FRN 2024-03-01 74 000 71 625 0,3 
Heimstaden Bostad 2,125% 2023-04-05 4 427 47 840 0,2 
Heimstaden Bostad FRN 2025-04-07 100 000 94 889 0,4 
Heimstaden Bostad FRN 2026-11-23 100 000 90 228 0,4 
Hemsö 1,288% 2025-05-13 94 000 87 148 0,4 
Hemsö Fastighets FRN 2025-11-25 40 000 39 221 0,2 
Hemsö FRN 2025-02-11 30 000 29 664 0,1 
Hexagon FRN 2024-05-31 100 000 98 781 0,4 
Hexagon FRN 2024-11-26 30 000 29 654 0,1 
Hexagon FRN 2025-09-17 120 000 119 042 0,5 
Hexagon FRN 2026-12-07 130 000 126 998 0,5 
Hufvudstaden 1,283% 2024-10-04  100 000 93 074 0,4 
Hufvudstaden 1,293% 2026-10-14  142 000 120 608 0,5 
Hufvudstaden 1,31% 2023-06-28  88 000 86 568 0,4 
Humlegården Fastigheter FRN 2024-10-07 176 000 171 688 0,7 
Humlegården Fastigheter FRN 2026-02-05 136 000 128 394 0,5 
Husqvarna FRN 2023-02-14 125 000 124 948 0,5 
Husqvarna FRN 2024-12-04 40 000 39 664 0,2 
Husqvarna FRN 2027-11-23 66 000 66 236 0,3 
ICA Gruppen FRN 2024-03-25 36 000 35 775 0,1 
Ikano Bank FRN 2023-05-17 10 000 9 970 0,0 
Ikano Bank FRN 2025-01-20 50 000 48 651 0,2 
Industrivärden 0,5% 2026-02-23 86 000 76 392 0,3 
Indutrade 4,684% 2025-05-23 100 000 99 035 0,4 
Indutrade FRN 2023-02-23  50 000 49 991 0,2 
Indutrade FRN 2025-12-02  90 000 87 508 0,4 
Indutrade FRN 2026-11-12 62 000 59 632 0,2 
Intea Fastigheter FRN 2025-09-01 86 000 81 325 0,3 
Intea Fastigheter FRN 2026-03-12  50 000 45 704 0,2 
Intea Fastigheter FRN 2026-10-19  120 000 107 341 0,4 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2024-06-17 150 000 149 171 0,6 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2025-03-27 96 000 95 673 0,4 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2026-06-10 24 000 23 853 0,1 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-16 78 000 75 394 0,3 
Kinnevik FRN 2025-02-19 26 000 25 666 0,1 
Kinnevik FRN 2026-11-23 116 000 111 764 0,5 
Kungsleden FRN 2023-03-07 20 000 19 947 0,1 
Kungsleden FRN 2024-08-22 30 000 28 957 0,1 
Landshypotek FRN 2025-08-22 200 000 202 364 0,8 
Landshypotek FRN 2031-03-03 46 000 43 487 0,2 
Lantmännen FRN 2026-04-27 36 000 34 887 0,1 
Lifco 3,95% 2024-09-02 44 000 43 358 0,2 
Lifco FRN 2024-03-06 120 000 119 130 0,5 
Loomis FRN 2023-09-18 170 000 169 662 0,7 
Loomis FRN 2026-11-30 150 000 146 477 0,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Länsförsäkringar FRN 2025-03-12 150 000 150 456 0,6 
Länsförsäkringar FRN 2025-11-18 150 000 149 966 0,6 
Länsförsäkringar FRN 2026-10-05 150 000 145 064 0,6 
Länsförsäkringar FRN 2031-02-25 142 000 136 049 0,6 
NCC Treasury 5,32% 2025-09-08 36 000 35 446 0,1 
NIBE Industrier FRN 2024-06-03  24 000 24 009 0,1 
NIBE Industrier FRN 2026-06-03  58 000 56 765 0,2 
Oresundsbron 0,25% 2025-10-15 60 000 54 421 0,2 
Rikshem FRN 2026-10-05  150 000 144 420 0,6 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 230 000 223 365 0,9 
SBAB 0,125% 2026-08-27 6 700 65 077 0,3 
SBAB FRN 2024-06-20 156 000 155 281 0,6 
SBAB FRN 2026-09-21 200 000 193 768 0,8 
SCA FRN 2025-09-23 32 000 31 675 0,1 
Scania 4,5% 2026-02-25 154 000 151 347 0,6 
Scania FRN 2024-09-02 150 000 147 855 0,6 
Scania FRN 2025-01-20 20 000 19 752 0,1 
Scania FRN 2025-04-17 250 000 258 640 1,1 
SEB Bolån 580 1% 2025-12-17 620 000 575 720 2,4 
Securitas FRN 2024-02-23 100 000 99 092 0,4 
SFF FRN 2026-09-01  80 000 72 098 0,3 
Skandiabanken FRN 2027-04-14  20 000 19 411 0,1 
SKF FRN 2024-06-10 58 000 58 154 0,2 
Sparbanken Skåne FRN 2025-11-16 100 000 99 683 0,4 
Specialfastigheter Sverige FRN 2027-10-25 100 000 100 425 0,4 
SSAB FRN 2026-06-16 162 000 162 680 0,7 
Stockholm Exergi 3,093% 2026-05-18 30 000 28 613 0,1 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2023-05-04 100 000 99 123 0,4 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2024-02-26 84 000 81 535 0,3 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2025-06-03 50 000 46 808 0,2 
Swedbank FRN 2025-08-26 102 000 101 768 0,4 
Tele2 FRN 2025-06-10 115 000 115 222 0,5 
Tele2 FRN 2025-12-08 150 000 149 676 0,6 
Telia 1,125% 2025-06-10 20 000 18 525 0,1 
Trelleborg Treasury FRN 2027-03-08 44 000 42 601 0,2 
Vacse FRN 2026-05-27 72 000 70 664 0,3 
Vasakronan 0,64% 2025-09-02 90 000 81 237 0,3 
Vasakronan 2,238% 2024-05-06 100 000 97 323 0,4 
Vasakronan FRN 2025-04-24 50 000 49 626 0,2 
Vasakronan FRN 2025-12-08 160 000 156 795 0,7 
Vasakronan FRN 2026-03-13 100 000 98 799 0,4 
Vattenfall 3,25% 2024-04-1 10 000 110 601 0,5 
Vattenfall FRN 2025-11-24 98 000 97 983 0,4 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 190 000 189 067 0,8 
Volvo Treasury FRN 2023-09-28 80 000 80 005 0,3 
Volvo Treasury FRN 2023-12-13 100 000 100 392 0,4 
Volvo Treasury FRN 2024-02-26 180 000 179 561 0,8 
Volvo Treasury FRN 2025-02-17 80 000 79 343 0,3 
Volvo Treasury FRN 2026-11-16 100 000 99 891 0,4 
Volvofinans Bank 2,251% 2025-04-07 100 000 95 036 0,4 
Volvofinans Bank AB FRN 2026-11-23 94 000 93 938 0,4 
Volvofinans Bank FRN 2023-11-20 30 000 29 959 0,1 
Volvofinans Bank FRN 2024-03-18 70 000 69 830 0,3 
Volvofinans Bank FRN 2024-10-25 52 000 51 500 0,2 
Volvofinans Bank FRN 2025-02-25 54 000 53 326 0,2 
Volvofinans Bank FRN 2026-03-30 94 000 91 928 0,4 
Wallenstam FRN 2024-04-26  20 000 19 293 0,1 
Willhem 2,283% 2024-05-10 80 000 77 825 0,3 
Willhem FRN 2024-09-02  90 000 89 528 0,4 
Willhem FRN 2024-10-07 50 000 49 573 0,2 
Willhem FRN 2025-02-22 40 000 39 598 0,2 
Willhem FRN 2026-09-30 150 000 144 644 0,6 
  12 558 079 52,6 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2023-09-11 75 000 74 700 0,3 
Aktia Bank FRN 2025-09-10 75 000 73 634 0,3 
Arla Foods amba FRN 2026-07-17 53 000 50 795 0,2 
BMW Finance FRN 2023-06-19 90 000 89 880 0,4 
BNP Paribas 0,5% 2026-06-04 5 900 60 181 0,3 
Danske Bank 2,085% 2025-04-05 200 000 194 600 0,8 
Danske Bank FRN 2025-09-02 110 000 108 781 0,5 
DNB Bank FRN 2028-01-20 80 000 77 148 0,3 
DNB Bank FRN 2032-02-17 205 000 193 153 0,8 
H&M Finance 0,25% 2029-08-25 3 300 27 637 0,1 
Jyske Bank 0,05% 2026-09-02 7 940 77 537 0,3 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 100 000 96 571 0,4 
Jyske Bank FRN 2023-09-07 80 000 79 588 0,3 
Koninklijke Ahld Dlhz 0,375% 2030-03-18 4 500 39 453 0,2 
LeasePlan 1,375% 2024-03-07 850 9 180 0,0 
Nordea Bank 1,125% 2023-06-27 175 000 172 554 0,7 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 200 000 197 268 0,8 
Nordea Bank FRN 2031-08-18 136 000 129 116 0,5 
Santander Consumer Bk FRN 2023-05-12 88 000 87 695 0,4 
Santander Consumer Bk FRN 2024-04-29 170 000 167 576 0,7 
Santander Consumer Bk FRN 2024-10-11  106 000 103 709 0,4 
Stora Enso FRN 2024-02-20 101 000 101 351 0,4 
Stora Enso FRN 2025-04-29 75 000 76 460 0,3 
Telenor 1,125% 2024-03-19 56 000 53 906 0,2 
Tomra Systems FRN 2025-11-04 33 000 35 095 0,1 
Tryg Forsikring FRN 2051-05-12 65 000 61 667 0,3 
VW Financial Services NV FRN 2023-01-21  156 000 155 939 0,7 
VW Financial Services NV FRN 2024-01-26 150 000 149 240 0,6 
  2 744 412 11,5 
Noterade räntebärande värdepapper  20 072 312 84,0 
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Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

90D Euro Future Dec 2023 23 389 619 0 0,0 
90D Euro Future Dec 2024 -23 460 046 0 0,0 
Euro-BTP Future Mar 2023 -1 460 092 0 0,0 
Stadshypotek 5YR Future Mar 2023 638 090 0 0,0 
Swedish 10YR Future Mar 2023 -872 224 0 0,0 
US 10YR Note (CBT) Future Mar 2023 -509 101 0 0,0 
US 5YR Note (CBT) Future Mar 2023 -434 309 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   10,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

Lejonfastigheter 0,39% 2026-05-12 44 000 39 069 0,2 
  39 069 0,2 
Onoterade räntebärande värdepapper  39 069 0,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

CERTIFIKAT

Arla Foods Finance CP 2023-03-15 90 000 89 394 0,4 
AxFast DI FC 2023-01-16 50 000 49 933 0,2 
Castellum DI FC 2023-02-16 85 000 84 680 0,4 
Electrolux DI FC 2023-11-03 140 000 135 542 0,6 
Fabege DI FC 2023-02-06 180 000 179 476 0,8 
Fastighets AB Balder DI FC 2023-03-13 35 000 34 787 0,1 
Fastighets AB Stenvalvet DI FC 2023-02-24 80 000 79 655 0,3 
HEBA Fastighets DI FC 2023-01-31 90 000 89 788 0,4 
Heimstaden Bostad DI FC 2023-03-13 50 000 49 696 0,2 
Hennes & Mauritz DI FC 2023-01-31 80 000 79 807 0,3 
Hexagon AB DI FC 2023-10-27 100 000 96 539 0,4 
Hexagon DI FC 2023-03-06 50 000 49 710 0,2 
Hexagon DI FC 2023-04-24 100 000 98 890 0,4 
Husqvarna DI FC 2023-03-13 75 000 74 544 0,3 
Husqvarna DI FC 2023-03-22 100 000 99 302 0,4 
Husqvarna DI FC 2023-04-05 100 000 99 160 0,4 
Intea Fastigheter DI FC 2023-01-20 150 000 149 773 0,6 
Loomis DI FC 2023-02-28 75 000 74 611 0,3 
Olav Thon Eiendom CP 2023-02-28 100 000 99 517 0,4 
Sandvik Treasury DI FC 2023-01-30 200 000 199 545 0,8 
SEB DI BAC 2023-08-01 60 000 58 916 0,2 
Sobi DI FC 2023-01-23 30 000 29 942 0,1 
Sobi DI FC 2023-01-27 60 000 59 864 0,3 
Sobi DI FC 2023-02-27 55 000 54 720 0,2 
Trophi Fastighets DI FC 2023-03-22 60 000 59 550 0,2 
VW Finans Sverige DI FC 2023-03-23 100 000 99 329 0,4 
Wallenstam AB DI FC 2023-02-28 90 000 89 533 0,4 
Certifikat  2 366 205 9,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

EUR/SEK 1)  438 0,0 
SEK/EUR 2)3)  -9 297 0,0 
SEK/NOK 4)  -342 0,0 
SEK/USD 5)  -561 0,0 
  -9 762 0,0 
OTC-derivatinstrument  -9 762 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  22 478 025 94,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -10 200 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  1 428 897 6,0 
Total summa fondförmögenhet  23 896 721 100,0 
1) tEUR 5 500/tSEK -60 756, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
2) tSEK 121 284/tEUR -11 000, motpart Nordea Bank Abp 
3) tSEK 564 237/tEUR -51 500, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
4) tSEK 34 535/tNOK -33 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 113 595/tUSD -11 000, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Stadshypotek 9,9 

Nordea Hypotek 4,0 

Volvo Treasury 3,0 

SEB 2,7 

Hexagon 2,6 

Länsförsäkringar Bank 2,4 

Scania CV 2,4 

Husqvarna 2,1 

Nordea Bank Abp 2,1 

Castellum 2,0 

Volvofinans Bank 2,0 

Vasakronan 2,0 

Electrolux 2,0 

SBAB 1,7 

Willhem 1,7 

Loomis 1,6 

Intea Fastigheter 1,6 

Santander Consumer Bank 1,5 

Investmentaktiebolaget Latour 1,4 

Atrium Ljungberg 1,4 

Volkswagen Financial Services NV 1,3 

Den Danske Bank 1,3 

Hufvudstaden 1,3 

Humlegården Fastigheter 1,3 

Fabege 1,2 

Indutrade AB 1,2 

Heimstaden Bostad 1,2 

DNB Bank 1,1 

Tele2 1,1 

Ellevio 1,1 

Jyske Bank 1,1 

Landshypotek Bank 1,0 

Fastighets AB Balder 1,0 

Svenska Handelsfastigheter 1,0 

Fastighets AB Stenvalvet 0,9 

Vattenfall 0,9 

BlueStep Bank 0,8 

Stora Enso Oyj 0,7 

Borgo AB 0,7 

Lifco 0,7 

HEBA Fastighets 0,7 

Hemsö Fastighets 0,7 

Aktia Bank 0,6 

Swedish Orphan Biovitrum 0,6 

Kinnevik 0,6 

Wallenstam 0,5 

NIBE Industrier 0,3 

Getinge 0,3 

Ikano Bank 0,2 

Kungsleden 0,2 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Räntestrategi

Identifieringskod för juridiska personer: 549300IP8K5QKD65XR84

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
38,76% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 38,76% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God hälsa och
välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) &
Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 38,76%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 707,81

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 141,83

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

22,34%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 51 459,33 50,29% 90,71%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 776,26 50,29% 90,71%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 707 708,58 50,29% 90,71%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

57 235,59

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

764 944,11

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

707,81 50,29% 90,71%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

52,96 50,29%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 141,83 42,62% 90,71%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

35,47 42,62%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 52,00% 90,71%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

55,30% 32,90% 90,71%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

11,99% 9,73% 90,71%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,79

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,12

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,42

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 52,41% 90,71%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,94 1,56% 90,71%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,89 12,61% 90,71%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 88,53% 90,71%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

51,32% 48,19% 90,71%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 90,71%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

41,78% 42,62% 90,71%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 88,53% 90,71%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

45,68% 52,41% 90,71%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,74% 46,30% 90,71%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 3,73% 3,73%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 3,73% 3,73%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 - 3,72% SE

Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 - 3,58% SE

Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 - 3,38% SE

SEB Bolån 580 1,00% 2025-12-17 - 2,41% SE

Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 - 2,41% SE

Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 - 2,37% SE

Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 - 1,97% SE

Stadshypotek AB FRN 2025-12-03 - 1,28% SE

Scania CV FRN 2025-04-17 - 1,08% SE

Sandvik 2,043% 2024-04-29 - 0,93% SE

Stadshypotek AB FRN 2025-08-01 - 0,86% SE

Landshypotek Bank FRN 2025-08-22 - 0,85% SE

Sandvik Treasury AB DI FC 2023-01-30 - 0,84% SE

Nordea Bank Abp 3,78% 2025-09-15 - 0,83% FI

Den Danske Bank A/S 2,085% 2025-04-05 - 0,81% DK

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,44%

Nr 2 Annat
5,56%

Nr 1A Hållbara
38,76%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,67%

Taxonomiförenliga
3,68%

Andra
miljörelaterade

30,98%

Sociala
4,10%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 30,98% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 3,68% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 4,10% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 6 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 3 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 

455



pwc 

Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Specialfonden Handelsbanken Rantestrategi, org.nr 515601-9803 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Specialfonden Handelsbanken Rantestrategi for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Specialfonden Handelsbanken Rantestrategi:s finansiella 
stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om forvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig 
for att uppratta en arsberattelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedtimer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om forvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporten. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den }3 mars 2023 

Pricewater 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  JOAKIM BUDDGÅRD En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du sparat kan både öka och minska i värde och det är 
intesäkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En hedgefonds friare placeringsregler kan under vissa marknadsförutsättningar 

resultera i en högre risknivå än en traditionellt förvaltad fond. 

Handelsbanken Räntestrategi Plus 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden är en specialfond vilket 
innebär att den avviker från en värdepappersfond bland annat genom att 
fonden kan ha stora innehav i statspapper och säkerställda obligationer 
utfärdade av enskilda stater eller emittenter. Fondens avkastning bestäms 
av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fondens målsättning är att uppnå en hög riskjusterad 
avkastning genom ett aktivt positionstagande på de globala 
räntemarknaderna. Målsättningen är vidare att ge positiv avkastning 
oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Fonden placerar i 
räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och 
företag. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BB-enligt Standard &  
Poor’s eller Ba3 enligt Moody’s skala. Fonden kan också placera i 
värdepapper utan officiellt kreditvärderingsbetyg som vi bedömer har en 
likvärdig kreditkvalitet. Fonden får också placera i räntederivat såsom 
terminskontrakt, återköpsavtal och swapavtal. För att kunna skapa positiv 
avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående 
räntebindningstid. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade 
av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden 
får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SHB Government Rate Index 
3M SEK (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen 
över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en absolutavkastande räntefond. Det innebär att förvaltaren tar 
aktiva positioner på de globala räntemarknaderna i syfte att generera 
positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Då 
fonden är en specialfond har fonden större frihetsgrader gällande 
risktagning. Förvaltningen utgår dels från en löpande bedömning av de 
makroekonomiska förutsättningarna och dels från kreditmarknads- och 
bolagsanalys. Tror förvaltaren på sjunkande marknadsräntor väljer vi en 
längre räntebindningstid och om förvaltaren tror på stigande 
marknadsräntor, en kortare eller negativ räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Information om hur 
fondens avkastning har förhållit sig till jämförelseindexets avkastning, 
återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 

varit något högre än tidigare år. Den skenande inflationen och därpå 
följande kraftiga räntehöjningar från centralbankerna drev upp volatiliteten 
på räntemarknaden 2022. En kraftigt försämrad likviditet på globala 
räntemarknader generellt och i synnerhet på den svenska 
statsobligationsmarknaden bidrog också till större rörelser och spreadar 
vilket också inverkat på riskmåtten. Centralbankernas stödköp under de 
senaste åren har kraftigt försämrat marknadens funktionssätt. Dels har 
andelen obligationer tillgängliga för handel minskat betydligt och dels har 
marknadskrafterna satts ur spel på en stor aktör (centralbanken) i allt högre 
grad satt priset. Tracking error var något lägre 2022 än 2020-2021 trots 
större aktiva positioner. Pandemin medförde att 2020-2021 präglades av 
exceptionellt stor volatilitet på framförallt kreditmarknaderna. Fondens 
positionering bidrog delvis till en lägre siffra 2022 där då de största aktiva 
positionerna varit okorrelerade, dvs. de har inte samvarierat. 

Portföljen

Fonden steg med 0,1% under 2022*.  
Året var exceptionellt händelserikt med krig i Europa, skenande inflation, 
energikris och kraftiga räntehöjningar från världens centralbanker. Under 
slutet av 2021 var den allmänna vyn bland både centralbanker och 
analytiker att den höga inflationen var temporär. Vår vy var däremot att vi 
stod inför ett regimskifte med varaktigt högre inflation. Fonden låg därför 
positionerad för högre långa räntor och vi gick in i 2022 med negativ 
durationsexponering. I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina och 
vi minskade positionerna då vi såg att en sjunkande riskaptit skulle pressa 
ner långa räntor. En ytterligare åtgärd vi vidtog var att sälja italienska 
statsobligationer på termin. Vi underskattade dock effekterna som kriget 
skulle få på energi-och insatspriser och vår vy om fortsatt hög inflation 
överträffades därmed rejält. I takt med att effekterna realiserades i form av 
väsentligt högre inköpspriser ökade vi återigen positionerna för stigande 
räntor och behöll dessa under större delen av året. Den negativa 
exponeringen i duration och italienska obligationer var den största 
respektive näst största positiva bidragsgivaren till fondens avkastning. De 
skenande priserna fick också centralbankerna att byta fot och prioritera 
inflationsbekämpning före allt annat. Under året har vi sett en 
synkroniserad åtstramning från världens centralbanker i en omfattning och 
takt som saknar motstycke. Det gav framförallt effekt på korta räntor som 
stigit kraftigt. Fonden har under året legat positionerad för brantare 
avkastningskurvor då vi prognostiserade en långsammare och mer 
långvarig åtstramning där första steget skulle vara en minskning av 
centralbankernas stödköp. Detta i kombination med ökat utbud och en 
högre, mer volatil inflation motiverade att framförallt långa räntor skulle 
stiga. När centralbankerna istället var tvungna att agera snabbt och 
kraftfullt valde de räntehöjningar i första hand och kurvor har därmed 
flackat från redan flacka nivåer. Detta belastade fondens avkastning. 
Kraftigt ökade kostnader för både hushåll och företag innebar att rädslan 
för recession ökade på marknaden och inkommande data under sista 
kvartalet visade tydliga tecken på att en recession redan inletts. Det bidrog 
också till att kurvor flackade. En annan naturlig effekt var ökade 
kreditspreadar, framförallt i Sverige där fastighetssektorn är en stor del av 
universet. Under första halvåret minskade vi stadigt fondens 
kreditexponering genom att låta befintliga innehav rulla ner och förfalla. Vi 
sålde också ytterligare italienska statsobligationer på termin som en hedge. 
Trots det belastade de ökade kreditspreadarna fondens avkastning under 
framförallt första halvåret och var den största anledningen till fondens 
negativa avkastning. En syn på mer stabila kreditspreadar framöver samt 
attraktiva ränte- och kreditpremiumnivåer innebar dock att vi under sista 
kvartalet återigen började öka kreditexponeringen selektivt. Fonden har 
under året haft exponering mot tillväxtmarknader på i snitt ca 10%. Högre 
räntor har inneburit lägre avkastning även på dessa innehav men tack vare 
den kraftigt försvagade svenska kronan har valutabenet mer än 
kompenserat och sammantaget har dessa innehav således bidragit positivt 
till fondens avkastning. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
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Handelsbanken Räntestrategi  Plus,  for ts.

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av medelhög risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid kan variera 
väsentligt över tid samt även vara negativ. Fondens placeringar omfattar 
värdepapper utgivna av stater, kommuner och företag i olika regioner och 
valutor. Fondens placeringar kan koncentreras till innehav i statspapper 
och säkerställda obligationer utfärdade av enskilda stater eller emittenter. 
Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i en 
diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera regioner 
eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre 
kreditrisk s.k. high yield. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning 
investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i 
derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 1 314,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 639,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 1 146,8%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 101,89 101,78 101,23 100,19 98,79 99,60 99,55 99,23 - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 103,17 102,88 102,19 100,94 99,34 100,00 99,81 99,29 - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 102,01 101,72 101,04 - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 94,02 95,35 96,28 96,23 95,84 96,62 97,54 99,23 - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 117 269 72 1 184 467 -73 1 745 - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 2 855 2 730 2 444 2 346 2 308 2 142 1 674 1 739 - -
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 23 23 15 52 86 77 45 29 - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 2 702 2 668 2 368 2 260 2 185 2 031 1 594 1 602 - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 95 5 25 - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 34 34 36 34 34 34 35 108 - -

Antal andelar totalt, tusental 27 716 26 566 23 943 23 260 23 255 21 438 16 779 17 515 - -
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 228 227 151 515 872 770 449 287 - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 26 191 25 933 23 171 22 392 22 002 20 312 15 972 16 138 - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 933 47 245 - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 364 359 377 353 353 356 358 1 090 - -

Total avkastning i %  
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 0,1 0,5 1,0 1,4 -0,8 0,1 0,3 -0,8 - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 0,3 0,7 1,2 1,6 -0,7 0,2 0,5 -0,7 - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 0,3 0,7 1,0 - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 0,1 0,5 1,0 1,4 -0,8 0,1 0,3 -0,8 - -

Jämförelseränta, % - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 0,8 0,0 0,0 - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 2,0 2,1 2,2 1,8 1,9 - - - - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 1,9 2,1 2,2 1,8 1,9 1,8 - - - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 1,9 - - - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 2,0 2,1 2,2 1,8 1,9 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 0,3 0,8 1,2 0,3 -0,4 0,2 - - - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 0,5 1,0 1,4 0,5 -0,2 0,4 - - - -
 Räntestrategi Plus A9 - SEK 0,5 - - - - - - - - -
 Räntestrategi Plus B1 - SEK 0,3 0,8 1,2 0,3 -0,4 0,2 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Räntestrategi Plus A1 - SEK 0,5 0,4 0,4 - - - - - - -
 Räntestrategi Plus A7 - SEK 0,6 0,6 0,6 - - - - - - -
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 Räntestrategi Plus B1 - SEK 0,5 0,4 0,4 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,2 0,0 0,0 - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 1,42 1,45 0,96 0,96 0,00 0,98 1,98 0,00 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 
Statsfixränta 3M upphörde 2019-12-31 och fondens jämförelseränta från 2020-01-01 är SSVX 3M 

Jämförelseindex:  SHB Government Rate Index - 3m SEK 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Räntestrategi Plus A1 0,40
 Räntestrategi Plus A7 0,20
 Räntestrategi Plus A9 0,20
 Räntestrategi Plus B1 0,40

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Räntestrategi Plus A1 0,40
 Räntestrategi Plus A7 0,20
 Räntestrategi Plus A9 0,20
 Räntestrategi Plus B1 0,40

Uttagen prestationsbaserad avgift i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Räntestrategi Plus A1 0,16
 Räntestrategi Plus A7 0,19
 Räntestrategi Plus A9 0,10
 Räntestrategi Plus B1 0,16

Uttagen prestationsbaserad avgift i tSEK, senaste 12 mån. 
 Räntestrategi Plus A1 36
 Räntestrategi Plus A7 5 135
 Räntestrategi Plus A9 54
 Räntestrategi Plus B1 54

Årlig avgift, % 
 Räntestrategi Plus A1 0,40
 Räntestrategi Plus A7 0,20
 Räntestrategi Plus A9 0,20
 Räntestrategi Plus B1 0,40

Transaktionskostnader, tSEK 488

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Räntestrategi Plus A1 59,16
 Räntestrategi Plus A7 42,91
 Räntestrategi Plus A9 42,91
 Räntestrategi Plus B1 59,16

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Räntestrategi Plus A1 3,64
 Räntestrategi Plus A7 2,60
 Räntestrategi Plus A9 2,60
 Räntestrategi Plus B1 3,64

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,5

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,3

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 2,0 

Total risk % - A7 SEK 2,0 

Total risk % - A9 SEK 2,0 

Total risk % - B1 SEK 2,0 

Total risk i index % - A1 SEK 0,2 

Total risk i index % - A7 SEK 0,2 

Total risk i index % - A9 SEK 0,2 

Total risk i index % - B1 SEK 0,2 

Jämförelseindex SHB Government Rate
Index - 3m SEK

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,1 

Aktiv avkastning % - A7 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,1 

Informationskvot - A1 SEK 0,0 

Informationskvot - A7 SEK 0,1 

Informationskvot - A9 SEK 0,1 

Informationskvot - B1 SEK 0,0 

Sharpekvot - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot - A7 SEK 0,2 

Sharpekvot - A9 SEK 0,2 

Sharpekvot - B1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 1,9 

Sharpekvot i index - A7 SEK 1,9 

Sharpekvot i index - A9 SEK 1,9 

Sharpekvot i index - B1 SEK 1,9 

VaR per balansdagen 0,3 

Högsta VaR under räkenskapsåret 0,3 

Lägsta VaR under räkenskapsåret 0,1 

Genomsnittlig VaR under räkenskapsåret 0,2 

Duration, år -0,2 

Spreadexponering % 6,8 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt metoden absolut Value at Risk. 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -96 384 -2 433
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 67 760 2 649
Värdeförändring på fondandelar  *** -3 123 -2 693
Ränteintäker 63 159 35 867
Utdelningar 1 437 2 004
Valutakursvinster och -förluster netto -13 564 -8 010
Övriga intäkter 4 0
Summa intäkter och värdeförändring 19 289 27 383

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 11 052 9 413
Räntekostnader 535 528
Övriga kostnader 488 211
Summa kostnader 12 075 10 151
Årets resultat 7 214 17 232

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 8 707 5 186

Realisationförluster -6 843 -18 378

Orealiserade vinster/förluster -98 248 10 760

Summa -96 384 -2 433

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 155 842 32 334

Realisationförluster -88 350 -24 491

Orealiserade vinster/förluster 267 -5 194

Summa 67 760 2 649

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 7 326 -

Realisationförluster -14 094 -

Orealiserade vinster/förluster 3 645 -2 693

Summa -3 123 -2 693

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 399 303 84,0 2 195 370 80,4
Penningmarknadsinstrument 302 870 10,6 273 945 10,0
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 255 0,0
Fondandelar - - 53 418 2,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 702 173 94,7 2 522 988 92,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 151 392 5,3 204 932 7,5
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 475 0,5 8 668 0,3
Övriga tillgångar 111 0,0 447 0,0
Summa tillgångar 2 868 151 100,5 2 737 035 100,3

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 9 819 0,3 5 913 0,2
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 9 819 0,3 5 913 0,2
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 499 0,0 521 0,0
Övriga skulder 3 059 0,1 437 0,0
Summa skulder 13 377 0,5 6 871 0,3
Fondförmögenhet Not 1) 2 854 773 100,0 2 730 164 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 6 676 0,2 3 699 0,1
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 31 053 1,1 16 173 0,6

1) Likvida medel 6 676 tSEK 
2) Likvida medel 31 053 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 730 164 2 444 109
Andelsutgivning 1) 284 977 322 273
Andelsinlösen 1) -167 072 -52 937
Resultat enligt resultaträkning 7 214 17 232
Utdelning till andelsägarna -510 -512
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 854 773 2 730 164

1) Varav 878 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   84,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 5535 1% 2025-09-17 90 000 84 131 2,9 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 90 000 84 254 3,0 
  168 386 5,9 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

EBRD 2,75% 2032-04-27  40 000 61 885 2,2 
Italienska staten 0% 2026-04-01 6 650 65 672 2,3 
Mexikanska staten 6,5% 2031-05-29 1 170 57 743 2,0 
Peruanska staten 6,95% 2031-08-12 21 200 54 691 1,9 
Spanska staten 0% 2028-01-31 6 650 63 022 2,2 
Sydafrikanska staten 8.25% 2032-03-31 175 000 91 490 3,2 
  394 504 13,8 
ÖVRIGA

Akelius 2,249% 2081-05-17 1 200 10 275 0,4 
Borgo FRN 2025-02-14 30 000 29 321 1,0 
Castellum 2,125% 2023-11-20 2 000 21 336 0,7 
Castellum FRN 2025-03-18 50 000 46 943 1,6 
Diös Fastigheter FRN 2023-09-15 30 000 29 326 1,0 
Diös Fastigheter FRN 2024-11-18  42 500 39 838 1,4 
Electrolux FRN 2027-02-24 31 000 29 843 1,0 
Fabege FRN 2027-03-08 50 000 44 276 1,6 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2023-11-01 34 000 33 333 1,2 
FastPartner FRN 2025-05-27  20 000 18 642 0,7 
Hexagon FRN 2026-12-07 28 000 27 353 1,0 
Husqvarna FRN 2027-11-23 22 000 22 079 0,8 
ICA Gruppen FRN 2023-02-28 14 000 13 985 0,5 
Indutrade 4,684% 2025-05-23 40 000 39 614 1,4 
Intea Fastigheter FRN 2026-10-19  40 000 35 780 1,3 
Klarna Bank FRN 2023-06-28  60 000 59 071 2,1 
Klövern FRN 2025-02-10 50 000 44 344 1,6 
Kungsleden FRN 2023-06-13 52 000 51 646 1,8 
Landshypotek FRN 2031-03-03 10 000 9 454 0,3 
Landshypotek FRN Perp 12 000 11 163 0,4 
Loomis FRN 2023-09-18 20 000 19 960 0,7 
Loomis FRN 2026-11-30 40 000 39 060 1,4 
Länsförsäkringar FRN 2031-02-25 40 000 38 324 1,3 
Platzer Fastigheter Holding FRN 2024-11-01 50 000 47 129 1,7 
Sagax 2,25% 2025-03-13 1 500 15 386 0,5 
Sagax 2% 2024-01-17 2 000 21 303 0,7 
SBAB 0,125% 2026-08-27 3 300 32 053 1,1 
SBAB FRN Perp 60 000 60 413 2,1 
Scania 4,5% 2026-02-25 32 000 31 449 1,1 
SEB Bolån 580 1% 2025-12-17 90 000 83 572 2,9 
Securitas FRN 2024-02-23 50 000 49 546 1,7 
SSAB FRN 2024-06-26 46 000 46 867 1,6 
SSAB FRN 2026-06-16 55 000 55 231 1,9 
Storskogen Group FRN 2024-05-14 37 500 31 259 1,1 
Storskogen Group FRN 2025-12-01 11 250 8 139 0,3 
Swedavia 21 FRN Perp 50 000 47 734 1,7 
Swedbank 1,5875% 2023-05-08 42 000 41 483 1,5 
Tele2 1,1125% 2024-05-15 2 600 27 872 1,0 
Vattenfall FRN 2083-05-26 47 000 43 983 1,5 
Volvo Car FRN 2023-02-27 14 000 14 002 0,5 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 48 000 47 764 1,7 
  1 420 152 49,7 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Bewi FRN 2026-09-03 2 100 22 255 0,8 
Castellum Helsinki 2,00% 2025-03-24 2 000 19 697 0,7 
DNB Bank FRN 2032-02-17 29 000 27 324 1,0 
H&M Finance 0,25% 2029-08-25 1 000 8 375 0,3 
Jyske Bank FRN 2032-08-31 25 000 24 099 0,8 
Koninklijke Ahld Dlhz 0,375% 2030-03-18 800 7 014 0,2 
Millicom International FRN 2027-01-20 80 000 77 606 2,7 
Nordea Bank FRN 2031-08-18 58 000 55 064 1,9 
Scatec FRN 2025-08-19 4 500 44 582 1,6 
Stora Enso FRN 2024-02-20 29 000 29 101 1,0 
Storebrand Liv FRN Perp 48 000 44 771 1,6 
Tryg Forsikring FRN Perp 7 000 6 629 0,2 
VW Financial Services NV FRN 2024-01-26 50 000 49 747 1,7 
  416 262 14,6 
Noterade räntebärande värdepapper  2 399 303 84,0 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

3M Euro Euribor Future Sept 2023 550 902 0 0,0 
3M Euro Euribor Future Sept 2024 -551 590 0 0,0 
90D Euro Future Dec 2023 12 611 040 0 0,0 
90D Euro Future Dec 2024 -12 649 013 0 0,0 
90D Euro Future Dec 2025 -3 398 535 0 0,0 
90D Euro Future Sept 2023 617 238 0 0,0 
90D Euro Future Sept 2024 -619 293 0 0,0 
Euro-BTP Future Mar 2023 -208 410 0 0,0 
Stadshypotek 5YR Future Mar 2023 235 225 0 0,0 
Swedish 10YR Future Mar 2023 -114 074 0 0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

US 10YR Note (CBT) Future Mar 2023 -181 992 0 0,0 
US 5YR Note (CBT) Future Mar 2023 -172 363 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   10,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

CERTIFIKAT

Arla Foods Finance CP 2023-02-06 60 000 59 811 2,1 
FastPartner DI FC 2023-02-23 25 000 24 890 0,9 
Hexagon DI FC 2023-03-06 50 000 49 710 1,7 
Intea Fastigheter DI FC 2023-01-30 50 000 49 886 1,7 
Intrum AB DI FC 2023-02-21 25 000 24 887 0,9 
Intrum DI FC 2023-02-17 54 000 53 776 1,9 
Sobi DI FC 2023-01-27 40 000 39 909 1,4 
Certifikat  302 870 10,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)2)  -5 548 -0,2 
SEK/USD 3)  -204 0,0 
SEK/ZAR 4)  -4 067 -0,1 
  -9 819 -0,3 
OTC-derivatinstrument  -9 819 -0,3 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 702 173 94,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -9 819 -0,3 
Netto, övriga tillgångar och skulder  162 420 5,7 
Total summa fondförmögenhet  2 854 773 100,0 
1) tSEK 355 353/tEUR -32 400, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
2) tSEK 44 103/tEUR -4 000, motpart Nordea Bank Abp  
3) tSEK 41 307/tUSD -4 000, motpart Nordea Bank Abp 
4) tSEK 88 630/tZAR -153 000, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

SSAB 3,6 

SBAB 3,2 

Intea Fastigheter 3,0 

Intrum 2,8 

Hexagon 2,7 

Diös Fastigheter 2,4 

Castellum 2,4 

Loomis 2,1 

FastPartner 1,5 

Storskogen Group 1,4 

Sagax 1,3 

Landshypotek Bank 0,7 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Räntestrategi Plus

Identifieringskod för juridiska personer: 549300HQHENO6ILLIY43

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
40,40% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 40,40% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 40,40%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 706,86

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

936,87

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

24,48%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
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spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 
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Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 20 905,33 56,83% 81,16%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 066,02 56,83% 81,16%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 80 195,00 56,83% 81,16%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

22 971,38

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

103 166,32

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

706,86 56,83% 81,16%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

157,39 56,83%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

936,87 48,77% 81,16%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

95,67 48,77%

1.4 Exponering mot företag som är Andel av investeringar i företag som är 0,00% 56,02% 81,16%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

68,37% 31,99% 81,16%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

24,02% 18,47% 81,16%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,17

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,04

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,09

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,71

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 56,02% 81,16%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,29 4,60% 81,16%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,37 14,54% 81,16%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 79,98% 81,16%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

49,57% 49,86% 81,16%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 81,16%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

41,63% 44,64% 81,16%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 79,98% 81,16%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

39,82% 56,02% 81,16%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,46% 46,56% 81,16%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,48 11,80% 14,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin

0,00% 11,80% 14,00%
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hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Republic of South Africa 8.25% 2032-03-31 - 3,20% ZA

Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 - 2,95% SE

Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 - 2,95% SE

SEB Bolån 580 1,00% 2025-12-17 - 2,93% SE

Millicom International FRN 2027-01-20 - 2,72% LU

Republic of Italy 0% 2026-04-01 - 2,30% IT

Kingdom of Spain 0% 2028-01-31 - 2,21% ES

European Bank for Reconstruction &
Development 2,7

- 2,17% CN

SBAB FRN Perpetual - 2,12% SE

Arla Foods Finance A/S CP 2023-02-06 - 2,10% DK

Klarna Bank AB FRN 2023-06-28 - 2,07% SE

United Mexican States 7,75% 310529 - 2,02% MX

Svenskt Stål AB FRN 2026-06-16 - 1,93% SE

Nordea Bank FRN 2031-08-18 - 1,93% FI

Republic of Peru 6,95% 2031-08-12 - 1,92% PE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,16%

Nr 2 Annat
4,84%

Nr 1A Hållbara
40,40%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

54,76%

Taxonomiförenliga
3,10%

Andra
miljörelaterade

29,95%

Sociala
7,36%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 29,95% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 3,10% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 7,36% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 5 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 2 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Specialfonden Handelsbanken Rantestrategi Plus, org.nr 515602-7657 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Specialfonden Handelsbanken Rantestrategi Plus for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Specialfonden Handelsbanken Rantestrategi Plus finansiella 
stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information . 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utfbrts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om forvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om forvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig 
for att uppratta en arsberattelse som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna , och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om forvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporten. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Aktiv 30 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fondens jämförelseindex är en sammansättning 
av aktieexponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden 
och ränteexponeringen mot den norska räntemarknaden. Då fonden är 
aktivt förvaltad kommer den geografiska allokeringen över tid variera. 
Placeringarna sker således utan begränsning till marknad, region, bransch 
eller företags storlek. Fonden placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa 
tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med alternativa tillgångar 
avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot 
råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver aktier eller räntor, 
vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i 
fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra 
fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning på 
handelsbanken.se/fonder. Av fondens värde ska 15-45% vara placerat i 
aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument, 40-80% i 
räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella instrument och 0-20% i 
fonder och andra finansiella instrument med alternativ exponering. Fonden 
beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned 
Nordic Index NTR (3,75%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years 
Government Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris 
Aligned Norway Index Index NTR (3,75%), Solactive NOK Fixed Duration 5 
years Government Bonds & Bills Index (42%), Solactive ISS ESG Screened 
Paris Aligned Global Markets Index NTR (22,5%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 

historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket drar ned den absoluta risken men påverkar den 
relativa risken. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna har risken varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Totalt sett har fonden 
haft en absolutrisk som varit högre än sitt jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkningen av aktiv risk där 
året inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan 
på riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet 
ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -7,0% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -11,40%. En svagare 
norsk krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Norge steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Obligasjon och istället ökat i Handelsbanken Hållbar 
Global High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS 
CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 
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Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med låg risk. 
Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, 
räntor och alternativa investeringar. En investering i aktier, aktiefonder och 
alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och kan variera 
kraftigt över tid. En placering i räntebärande värdepapper eller i en 
räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att när den allmänna 
räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande värdepapper vilket 
påverkar fondens avkastning negativt. En fond som placerar i 
räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid har en 
högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument med 
kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i 
fonden kan variera väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera 
koncentrerat både avseende region och sektor. Detta innebär att risken i 
fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global fond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens 
investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än 
fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En 
placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan 
drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina 
förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att skapa avkastningen i fonden eller för skapa hävstång. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 

  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 47,8%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 25,4%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 36,4%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 19,7 % 

Alternativa tillgångar 5,8 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 
74,5 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Aktiv 30 A1 - NOK 125,93 135,39 126,80 118,23 110,28 111,72 103,20 - - -
 Aktiv 30 A14 - NOK 126,68 135,78 - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK -46 113 -17 29 52 156 107 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 445 529 386 379 327 279 110 - - -
 Aktiv 30 A1 - NOK 406 515 386 379 327 279 110 - - -
 Aktiv 30 A14 - NOK 39 14 - - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 3 533 3 906 3 047 3 205 2 963 2 494 1 062 - - -
 Aktiv 30 A1 - NOK 3 222 3 801 3 047 3 205 2 963 2 494 1 062 - - -
 Aktiv 30 A14 - NOK 310 105 - - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Aktiv 30 A1 - NOK -7,0 6,8 7,2 7,2 -1,3 8,3 3,2 - - -
 Aktiv 30 A14 - NOK -6,7 5,6 - - - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Aktiv 30 A1 - NOK -5,1 4,9 6,9 8,4 -0,6 6,2 2,8 - - -
 Aktiv 30 A14 - NOK -5,1 4,3 - - - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,9 2,9 2,9 0,9 0,9 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -0,3 7,0 7,2 2,9 3,4 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,2 5,9 7,7 3,7 2,7 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 2,4 5,6 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,8 5,1 - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive NOK Fixed Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (42%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index (22.5%), Solactive 
ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index (3.8%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index (3.8%). 

T o m  2019-02-28: MSCI All Country World Index Net (15%), VINX Benchmark Cap Net Index SEK (6%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (9%), Oslo Stock Exchange State Bonds 5Y Index (42%) och Oslo Stock Exchange State Bonds 0.25Y 
Index (28%). 

T o m  2020-12-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (15%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (6%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (9%), Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index (42%) och Oslo Stock Exchange State 
Bonds 0.25 Index (28%). 

T o m  2021-08-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (15%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (6%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (9%), Solactive NOK Fixed Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (42%), Solactive 
NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (28%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Handelsbanken Akt iv 30, for ts.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Aktiv 30 A1 0,90
 Aktiv 30 A14 0,59

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Aktiv 30 A1 0,90
 Aktiv 30 A14 0,59

Årlig avgift, % 
 Aktiv 30 A1 1,11
 Aktiv 30 A14 0,80

Transaktionskostnader, tNOK 41

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Aktiv 30 A1 84,78
 Aktiv 30 A14 55,66

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Aktiv 30 A1 5,73
 Aktiv 30 A14 3,76

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  4,1 

Total risk i index %  4,5 

Jämförelseindex Solactive NOK Fixed
Duration 5 years

Government Bonds &
Bills Index (42%),

Solactive NOK Fixed
Duration 0.25 years

Government Bonds &
Bills Index (28%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Global Markets Index
(22.5%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Norway Index (3.8%),
Solactive ISS ESG

Screened Paris Aligned
Nordic Index (3.8%).

Aktiv avkastning %  -0,1 

Informationskvot  0,0 

Sharpekvot  -0,2 

Sharpekvot i index  -0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -2 474 3 732
Värdeförändring på fondandelar  ** -32 109 24 675
Ränteintäker 102 12
Utdelningar 123 92
Valutakursvinster och -förluster netto -830 2 987
Övriga finansiella intäkter 2 211 2 147
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -32 977 33 646

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 4 266 4 137
Räntekostnader 27 34
Övriga kostnader 41 27
Summa kostnader 4 335 4 198
Årets resultat -37 312 29 447

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 8 730 6 811

Realisationförluster -11 851 -2 839

Orealiserade vinster/förluster 646 -240

Summa -2 474 3 732

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 11 275 15 973

Realisationförluster -54 509 -169

Orealiserade vinster/förluster 11 126 8 871

Summa -32 109 24 675

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 638 0,1 632 0,1
Fondandelar 432 045 97,1 515 968 97,6
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 432 683 97,2 516 600 97,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 13 673 3,1 12 341 2,3
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 177 0,0 202 0,0
Övriga tillgångar - - 402 0,1
Summa tillgångar 446 533 100,3 529 545 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 1 081 0,2 0 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 1 081 0,2 19 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 332 0,1 398 0,1
Övriga skulder 31 0,0 310 0,1
Summa skulder 1 471 0,3 708 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 445 089 100,0 528 837 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 2 397 0,5 2 403 0,5

1) Likvida medel 2 397 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 528 837 386 391
Andelsutgivning 1) 167 371 275 587
Andelsinlösen 1) -213 807 -162 589
Resultat enligt resultaträkning -37 312 29 447
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 445 089 528 837

1) Varav 34 834 tNOK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   1,3 

 
Underliggande 

exponering tNOK 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -13 027 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -13 247 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 15 514 3 000 0,7 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 21 628 2 574 0,6 
  5 574 1,3 
Fondandelar  5 574 1,3 

Övriga finansiella instrument   95,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA NOK 466 222 5 786 1,3 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 297 155 5 025 1,1 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 394 374 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 3 071 3 598 0,8 
Montanaro Better World Fund 265 348 3 133 0,7 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 7 818 9 026 2,0 
SHB Amerika Tema (A1 NOK) 5 581 8 323 1,9 
SHB Asien Tema (A1 NOK) 4 183 3 165 0,7 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 8 998 1 498 0,3 
SHB Europa Index Criteria (A1 NOK)  67 782 10 011 2,2 
SHB Global Högutdelande (A1 NOK) 33 064 4 031 0,9 
SHB Global Momentum (A1 NOK)  10 150 937 0,2 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 7 747 2 843 0,6 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 8 992 3 350 0,8 
SHB Japan Tema (A1 NOK) 56 632 5 534 1,2 
SHB Norden Index Criteria (A1 NOK) 33 484 5 118 1,1 
SHB Norden Selektiv (A1 NOK) 5 309 2 871 0,6 
SHB Norden Tema (A1 NOK) 977 1 424 0,3 
SHB Nordiska Småbolag (A1 NOK) 2 195 2 962 0,7 
SHB Norge Index Criteria (A1 NOK) 80 268 8 082 1,8 
SHB Norge Tema (A1 NOK) 5 935 7 889 1,8 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 NOK) 19 762 6 891 1,5 
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Handelsbanken Akt iv 30, for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

SHB USA Index Criteria (A1 NOK) 35 332 20 439 4,6 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 4 239 5 041 1,1 
  127 350 28,6 
RÄNTEFONDER

Alfred Berg Obligasjon 314 389 35 804 8,0 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 15 697 14 182 3,2 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 88 744 8 035 1,8 
SHB Høyrente (A1 NOK) 683 374 80 412 18,1 
SHB Kort Rente Norge (A1 NOK) 104 533 10 959 2,5 
SHB Kreditt (A1 NOK) 134 034 13 009 2,9 
SHB Obligasjon (A1 NOK) 490 356 62 133 14,0 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 70 046 6 832 1,5 
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX NOK 206 056 20 735 4,7 
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX NOK 198 758 20 490 4,6 
  272 590 61,2 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain Acc NOK 9 143 9 321 2,1 
JPM Mlti Man Alternatives Fund S1 10 038 9 686 2,2 
Schroder GAIA Cat Bond IF HD 555 7 524 1,7 
  26 531 6,0 
Fondandelar  426 472 95,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -642 -0,1 
CHF/EUR 2)  -373 -0,1 
NOK/EUR 3)  6 0,0 
NOK/SEK 4)5)  412 0,1 
NOK/USD 6)7)  220 0,0 
NZD/AUD 8)  -67 0,0 
  -444 -0,1 
OTC-derivatinstrument  -444 -0,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  432 684 97,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -1 082 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  13 460 3,0 
Total summa fondförmögenhet  445 062 100,0 
1) tAUD 1 440/tNZD -1 647, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 873/tEUR  -921, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNOK 8 486/tEUR -805, motpart Nordea Bank Abp 
4) tNOK 27 800/tSEK -28 969, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
5) tNOK 3 759/tSEK -3 952, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
6) tNOK 6 839/tUSD -670, motpart J.P. Morgan SE 
7) tNOK 9 007/tUSD -920, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
8) tNZD 1 534/tAUD  -1 440, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Aktiv 30

Identifieringskod för juridiska personer: 549300AGFRI3B5KCO488

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
31,53% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 31,53% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 31,53%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 309,60

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

745,87

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,58%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 899,45 78,02% 89,85%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 228,99 78,02% 89,85%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7 827,83 78,02% 89,85%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 129,39

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

8 958,67

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

309,60 78,02% 89,85%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

39,04 78,02%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

745,87 39,35% 89,85%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

71,54 39,35%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,58% 73,36% 89,85%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

58,36% 53,13% 89,85%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

10,10% 40,48% 89,85%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,63

C – TILLVERKNING 28,41

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,53

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,55

F – BYGGVERKSAMHET 63,03

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,76

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

4,16

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,48

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,17% 73,96% 89,85%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,52 34,65% 89,85%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,76 48,70% 89,85%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 89,71% 89,85%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

49,31% 70,79% 89,85%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

10,55% 35,76% 89,85%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,08% 70,47% 89,85%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 89,71% 89,85%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

51,84% 73,95% 89,85%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,83% 69,66% 89,85%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,11 4,20% 4,35%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 4,20% 4,35%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) - 18,07% NO

Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK) - 13,96% NO

AIOBLIG - 8,04% NO

UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX NOK - 4,66% LU

UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX NOK - 4,60% LU

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 NOK) - 4,59% SE

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 3,19% LU

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 3,07% LU

Handelsbanken Kreditt A1NOK - 2,92% NO

Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK) - 2,46% NO

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 NOK - 2,25% SE

JPMorgan Funds MultiManager Alternatives
Fund S1 a

- 2,18% LU

JPM Global Macro Sustainable C (acc) - NOK
(hedged

- 2,09% LU

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 2,03% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) (A1
NOK)

- 1,87% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

482



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,23%

Nr 2 Annat
4,77%

Nr 1A Hållbara
31,53%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

63,70%

Taxonomiförenliga
0,84%

Andra
miljörelaterade

19,94%

Sociala
10,76%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 19,94% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,84% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 10,76% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berättelse 

Till andelsägarna i Värdepappersfonden Handelsbanken Aktiv 30, arg.nr 515602-8226 

Rapport om årsberättelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfört en 
revision av årsberättelsen för Värdepappersfonden Handelsbanken Aktiv 30 för år 2022, med undantag för 
hållbarhetsinformationen ("hållbarhetsinformationen"). 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Värdepappersfonden Handelsbanken Aktiv 30:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder. Vårt uttalande omfattar inte hållbarhetsinformationen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Annan information än årsberättelsen 

Den andra informationen består av hållbarhetsinformationen ("hållbarhetsinformationen"). Det är Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsberättelsen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsberättelsen är det vårt ansvar att läsa den information som identifierats ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag , utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna , men inte for alt uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den l.3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Aktiv 50 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fondens jämförelseindex är en sammansättning 
av aktieexponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden 
och ränteexponeringen mot den norska räntemarknaden. Då fonden är 
aktivt förvaltad kommer den geografiska allokeringen över tid variera. 
Placeringarna sker således utan begränsning till marknad, region, bransch 
eller företags storlek. Fonden placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa 
tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med alternativa tillgångar 
avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot 
råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver aktier eller räntor, 
vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i 
fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra 
fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning på 
handelsbanken.se/fonder. Utgångspunkten för placeringarna är att 
långsiktigt skapa en överavkastning i norska kronor. Av fondens värde ska 
30-70% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella 
instrument, 20-60% i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella 
instrument och 0-20% i fonder och andra finansiella instrument med 
alternativ exponering. Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder 
som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, 
tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, 
pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som 
bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. 
Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden 
investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första 
hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana 
instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter 
där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan 
exkluderingskriterier. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned 
Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive NOK Fixed Duration 5 years 
Government Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris 
Aligned Nordic Index NTR (6,25%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 
years Government Bonds & Bills Index (22%), Solactive ISS ESG Screened 
Paris Aligned Norway Index Index NTR (6,25%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 

tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket drar ned den absoluta risken men påverkar den 
relativa risken. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna har risken varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Totalt sett har fonden 
haft en absolutrisk som varit högre än sitt jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkningen av aktiv risk där 
året inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan 
på riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet 
ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -9,5% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -11,40%. En svagare 
norsk krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Norge steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Obligasjon och istället ökat i Handelsbanken Hållbar 
Global High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS 
CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 
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Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att 
placera koncentrerat både avseende region och sektor. Detta innebär att 
risken i fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global 
fond som fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då 
fondens investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan 
valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att skapa avkastningen i fonden eller för skapa hävstång. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 
  

Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 46,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 24,3%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 34,4%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 39,8 % 

Alternativa tillgångar 5,8 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 54,3 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Aktiv 50 A1 - NOK 138,85 153,48 138,91 126,43 113,70 116,88 104,62 - - -
 Aktiv 50 A14 - NOK 140,00 154,09 - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK -27 221 33 84 194 459 157 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 1 313 1 479 1 132 1 004 825 658 163 - - -
 Aktiv 50 A1 - NOK 586 1 445 1 132 1 004 825 658 163 - - -
 Aktiv 50 A14 - NOK 727 35 - - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 9 413 9 637 8 147 7 938 7 260 5 626 1 559 - - -
 Aktiv 50 A1 - NOK 4 219 9 412 8 147 7 938 7 260 5 626 1 559 - - -
 Aktiv 50 A14 - NOK 5 194 225 - - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Aktiv 50 A1 - NOK -9,5 10,5 9,9 11,2 -2,7 11,7 4,6 - - -
 Aktiv 50 A14 - NOK -9,1 8,7 - - - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Aktiv 50 A1 - NOK -7,1 9,6 9,4 13,1 -1,5 9,5 5,2 - - -
 Aktiv 50 A14 - NOK -7,1 8,3 - - - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,6 2,6 2,6 0,9 1,0 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 0,0 10,2 10,5 4,0 4,3 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,9 9,5 11,2 5,6 3,9 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 3,5 8,0 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 4,4 7,9 - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive NOK Fixed Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index (37.5%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (22%), Solactive 
ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index (6.25%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index (6.25%). 

T o m  2019-02-28: MSCI All Country World Index Net (25%), VINX Benchmark Cap Net Index SEK (10%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (15%), Oslo Stock Exchange State Bonds 5Y Index (28%) och Oslo Stock Exchange State Bonds 0.25Y 
Index (22%). 

T o m  2020-12-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (25%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (10%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (15%), Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index (28%) och Oslo Stock Exchange State 
Bonds 0.25 Index (22%). 

T o m  2021-08-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (25%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (10%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (15%), Solactive NOK Fixed Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (28%), Solactive 
NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (22%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.



490  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Akt iv 50, for ts.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Aktiv 50 A1 1,10
 Aktiv 50 A14 0,67

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Aktiv 50 A1 1,10
 Aktiv 50 A14 0,67

Årlig avgift, % 
 Aktiv 50 A1 1,27
 Aktiv 50 A14 0,84

Transaktionskostnader, tNOK 115

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Aktiv 50 A1 101,47
 Aktiv 50 A14 61,93

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Aktiv 50 A1 6,96
 Aktiv 50 A14 4,25

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,8

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  5,9 

Total risk i index %  6,2 

Jämförelseindex Solactive NOK Fixed
Duration 5 years

Government Bonds &
Bills Index (28%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Global Markets Index
(37.5%),

Solactive NOK Fixed
Duration 0.25 years

Government Bonds &
Bills Index (22%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned
Norway Index (6.25%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Nordic Index (6.25%).

Aktiv avkastning %  -0,9 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  -0,1 

Sharpekvot i index  0,0 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -7 134 10 246
Värdeförändring på fondandelar  ** -124 675 115 162
Ränteintäker 249 27
Utdelningar 564 403
Valutakursvinster och -förluster netto -3 000 7 560
Övriga finansiella intäkter 7 687 7 517
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -126 309 140 915

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 12 641 14 224
Räntekostnader 96 98
Övriga kostnader 115 78
Summa kostnader 12 852 14 400
Årets resultat -139 161 126 515

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 23 796 19 009

Realisationförluster -32 897 -7 907

Orealiserade vinster/förluster 1 967 -856

Summa -7 134 10 246

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 24 843 70 300

Realisationförluster -109 288 -365

Orealiserade vinster/förluster -40 230 45 226

Summa -124 675 115 162

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 357 0,1 1 556 0,1
Fondandelar 1 290 413 98,3 1 447 583 97,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 291 770 98,4 1 449 139 98,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 26 959 2,1 28 735 1,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 639 0,0 709 0,0
Övriga tillgångar 64 0,0 2 600 0,2
Summa tillgångar 1 319 432 100,5 1 481 183 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 3 021 0,2 0 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 3 021 0,2 0 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 973 0,1 1 364 0,1
Övriga skulder 2 493 0,2 574 0,0
Summa skulder 6 487 0,5 1 938 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 1 312 945 100,0 1 479 245 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 7 113 0,5 6 564 0,4

1) Likvida medel 7 113 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 1 479 245 1 131 799
Andelsutgivning 1) 922 853 453 282
Andelsinlösen 1) -949 992 -232 351
Resultat enligt resultaträkning -139 161 126 515
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 312 945 1 479 245

1) Varav 686 138 tNOK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   2,0 

 
Underliggande 

exponering tNOK 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -39 080 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -38 747 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 75 894 14 674 1,1 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 99 039 11 787 0,9 
  26 461 2,0 
Fondandelar  26 461 2,0 

Övriga finansiella instrument   96,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA NOK 2 297 487 28 512 2,2 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 1 426 837 24 128 1,8 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 1 854 1 757 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 16 213 18 992 1,4 
Montanaro Better World Fund 1 178 435 13 913 1,1 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 38 339 44 262 3,4 
SHB Amerika Tema (A1 NOK) 27 867 41 558 3,2 
SHB Asien Tema (A1 NOK) 19 309 14 613 1,1 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 42 855 7 137 0,5 
SHB Europa Index Criteria (A1 NOK)  343 702 50 763 3,9 
SHB Global Högutdelande (A1 NOK) 165 848 20 219 1,5 
SHB Global Momentum (A1 NOK)  45 390 4 189 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 37 266 13 678 1,0 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 39 852 14 848 1,1 
SHB Japan Tema (A1 NOK) 288 027 28 145 2,1 
SHB Norden Index Criteria (A1 NOK) 153 609 23 478 1,8 
SHB Norden Selektiv (A1 NOK) 24 314 13 147 1,0 
SHB Norden Tema (A1 NOK) 4 474 6 522 0,5 
SHB Nordiska Småbolag (A1 NOK) 10 756 14 519 1,1 
SHB Norge Index Criteria (A1 NOK) 407 423 41 021 3,1 
SHB Norge Tema (A1 NOK) 31 576 41 967 3,2 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 NOK) 103 075 35 941 2,7 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

SHB USA Index Criteria (A1 NOK) 175 176 101 339 7,7 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 21 160 25 166 1,9 
  629 813 48,0 
RÄNTEFONDER

Alfred Berg Obligasjon 354 072 40 323 3,1 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 31 010 28 017 2,1 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 175 058 15 849 1,2 
SHB Høyrente (A1 NOK) 1 411 576 166 099 12,7 
SHB Kort Rente Norge (A1 NOK) 285 752 29 957 2,3 
SHB Kreditt (A1 NOK) 273 626 26 557 2,0 
SHB Obligasjon (A1 NOK) 1 182 788 149 870 11,4 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 206 345 20 127 1,5 
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX NOK 398 210 40 072 3,1 
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX NOK 392 121 40 424 3,1 
  557 295 42,4 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain Acc NOK 26 493 27 010 2,1 
JPM Mlti Man Alternatives Fund S1 30 146 29 088 2,2 
Schroder GAIA Cat Bond IF HD 1 531 20 745 1,6 
  76 843 5,9 
Fondandelar  1 263 951 96,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -1 785 -0,1 
CHF/EUR 2)  -1 049 -0,1 
NOK/EUR 3)  18 0,0 
NOK/SEK 4)5)  928 0,1 
NOK/USD 6)7)  411 0,0 
NZD/AUD 8)  -186 0,0 
  -1 664 -0,1 
OTC-derivatinstrument  -1 664 -0,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 291 770 98,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -3 021 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  24 196 1,8 
Total summa fondförmögenhet  1 312 945 100,0 
1) tAUD 4 005/tNZD -4 582, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 2 456/tEUR  -2 590, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNOK 23 399/tEUR -2 220, motpart Nordea Bank Abp 
4) tNOK 6 579/tSEK -6 917, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
5) tNOK 63 400/tSEK  -66 065, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tNOK 12 964/tUSD  -1 270, motpart J.P. Morgan SE 
7) tNOK 18 894/tUSD  -1 930, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
8) tNZD 4 265/tAUD -4 005, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Aktiv 50

Identifieringskod för juridiska personer: 549300KPJHZ24COPVD40

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
34,20% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 34,20% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?

492



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 34,20%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 365,25

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

859,29

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,79%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 113,56 82,77% 92,12%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 887,40 82,77% 92,12%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 30 745,14 82,77% 92,12%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

4 002,12

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

34 748,53

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

365,25 82,77% 92,12%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,44 82,77%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

859,29 51,21% 92,12%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

85,55 51,21%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,79% 78,99% 92,12%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

61,85% 54,96% 92,12%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

12,28% 37,65% 92,12%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,53

C – TILLVERKNING 30,65

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,72

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,54

F – BYGGVERKSAMHET 75,50

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

2,08

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,91

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,51

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,72% 79,47% 92,12%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,95 30,49% 92,12%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,40 49,21% 92,12%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,01% 92,12%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

53,02% 76,13% 92,12%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

10,43% 29,73% 92,12%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,31% 76,77% 92,12%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,01% 92,12%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

51,21% 79,44% 92,12%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

7,84% 73,88% 92,12%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,11 3,48% 3,61%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 3,48% 3,61%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) - 12,65% NO

Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK) - 11,41% NO

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 NOK) - 7,72% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 NOK - 3,87% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 3,37% SE

Handelsbanken Norge Tema (A1 NOK) - 3,20% NO

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) (A1
NOK)

- 3,17% SE

Handelsbanken Norge Ind Cr (A1 NOK) - 3,12% SE

UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX NOK - 3,08% LU

AIOBLIG - 3,07% NO

UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX NOK - 3,05% LU

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1
NOK)

- 2,74% SE

Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK) - 2,28% NO

JPMorgan Funds MultiManager Alternatives
Fund S1 a

- 2,22% LU

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund I
acc NOK

- 2,17% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,58%

Nr 2 Annat
3,42%

Nr 1A Hållbara
34,20%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

62,39%

Taxonomiförenliga
1,23%

Andra
miljörelaterade

18,70%

Sociala
14,26%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,70% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,23% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 14,26% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 50, org .nr 515602-8234 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 50 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 50:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information . 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Oessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hog re an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag , eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporte0n. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den t '3 mars 2023 

PricewaterhouseCoo ers AB 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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503 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Aktiv 70 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fondens jämförelseindex är en sammansättning 
av aktieexponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden 
och ränteexponeringen mot den norska räntemarknaden. Då fonden är 
aktivt förvaltad kommer den geografiska allokeringen över tid variera. 
Placeringarna sker således utan begränsning till marknad, region, bransch 
eller företags storlek. Fonden placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa 
tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med alternativa tillgångar 
avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot 
råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver aktier eller räntor, 
vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i 
fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra 
fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning på 
handelsbanken.se/fonder. Utgångspunkten för placeringarna är att 
långsiktigt skapa en överavkastning i norska kronor. Av fondens värde ska 
50-90% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella 
instrument, 0-40% i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella 
instrument och 0-20% i fonder och andra finansiella instrument med 
alternativ exponering. Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer 
för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder 
som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, 
tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, 
pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som 
bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. 
Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden 
investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första 
hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana 
instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter 
där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan 
exkluderingskriterier. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned 
Global Markets Index NTR (52,5%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 
years Government Bonds & Bills Index (16%), Solactive ISS ESG Screened 
Paris Aligned Norway Index Index NTR (8,75%), Solactive NOK Fixed 
Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (14%), Solactive ISS 
ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (8,75%). Eftersom fonden 
är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 

tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket drar ned den absoluta risken men påverkar den 
relativa risken. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna har risken varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Totalt sett har fonden 
haft en absolutrisk som varit högre än sitt jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkningen av aktiv risk där 
året inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan 
på riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet 
ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -11,8% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -11,40%. En svagare 
norsk krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Norge steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Obligasjon och istället ökat i Handelsbanken Hållbar 
Global High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS 
CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 
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Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att 
placera koncentrerat både avseende region och sektor. Detta innebär att 
risken i fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global 
fond som fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då 
fondens investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan 
valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att skapa avkastningen i fonden eller för skapa hävstång. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 
  

Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 46,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 24,0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 33,7%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 59,8 % 

Alternativa tillgångar 5,6 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 34,7 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Aktiv 70 A1 - NOK 153,96 174,55 152,28 134,98 117,18 122,50 106,55 - - -
 Aktiv 70 A14 - NOK 155,56 175,41 - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK -15 3 54 107 111 1 013 239 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 2 008 2 292 1 996 1 720 1 393 1 343 252 - - -
 Aktiv 70 A1 - NOK 1 101 2 221 1 996 1 720 1 393 1 343 252 - - -
 Aktiv 70 A14 - NOK 907 70 - - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 12 982 13 126 13 110 12 742 11 886 10 961 2 362 - - -
 Aktiv 70 A1 - NOK 7 153 12 725 13 110 12 742 11 886 10 961 2 362 - - -
 Aktiv 70 A14 - NOK 5 829 401 - - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Aktiv 70 A1 - NOK -11,8 14,6 12,8 15,2 -4,3 15,0 6,5 - - -
 Aktiv 70 A14 - NOK -11,3 12,1 - - - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Aktiv 70 A1 - NOK -9,1 14,5 11,9 17,9 -2,4 12,8 7,6 - - -
 Aktiv 70 A14 - NOK -9,1 12,5 - - - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,7 2,1 2,1 1,2 1,3 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 0,5 13,7 14,0 5,0 4,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,1 13,2 14,9 7,3 5,0 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 4,7 10,4 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 6,1 10,7 - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index (52.5%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (16%), Solactive NOK Fixed Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (14%), Solactive 
ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index (8.75%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index (8.75%). 

T o m  2019-02-28: MSCI All Country World Index Net (35%), VINX Benchmark Cap Net Index SEK (14%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (21%), Oslo Stock Exchange State Bonds 5Y Index (14%) och Oslo Stock Exchange State Bonds 0.25Y 
Index (16%). 

T o m  2020-12-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (35%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (14%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (21%), Oslo Stock Exchange State Bonds 5.00 Index (14%) och Oslo Stock Exchange State 
Bonds 0.25 Index (16%). 

T o m  2021-08-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (35%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (14%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (21%), Solactive NOK Fixed Duration 5 years Government Bonds & Bills Index (14%), Solactive 
NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (16%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Aktiv 70 A1 1,30
 Aktiv 70 A14 0,76

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Aktiv 70 A1 1,30
 Aktiv 70 A14 0,76

Årlig avgift, % 
 Aktiv 70 A1 1,44
 Aktiv 70 A14 0,90

Transaktionskostnader, tNOK 179

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Aktiv 70 A1 117,60
 Aktiv 70 A14 68,93

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Aktiv 70 A1 8,19
 Aktiv 70 A14 4,79

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  7,8 

Total risk i index %  8,1 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Global Markets Index
(52.5%),

Solactive NOK Fixed
Duration 0.25 years

Government Bonds &
Bills Index (16%),

Solactive NOK Fixed
Duration 5 years

Government Bonds &
Bills Index (14%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Nordic Index (8.75%),
Solactive ISS ESG

Screened Paris Aligned
Norway Index (8.75%).

Aktiv avkastning %  -1,5 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,0 

Sharpekvot i index  0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -10 333 17 912
Värdeförändring på fondandelar  ** -243 563 275 844
Ränteintäker 428 33
Utdelningar 1 201 969
Valutakursvinster och -förluster netto -6 226 11 410
Övriga finansiella intäkter 13 655 14 632
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -244 837 320 800

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 23 154 28 061
Räntekostnader 151 173
Övriga kostnader 179 138
Summa kostnader 23 485 28 372
Årets resultat -268 322 292 428

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 37 085 32 726

Realisationförluster -50 441 -13 156

Orealiserade vinster/förluster 3 023 -1 657

Summa -10 333 17 912

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 42 535 186 535

Realisationförluster -109 458 -1 437

Orealiserade vinster/förluster -176 641 90 745

Summa -243 563 275 844

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 417 0,1 2 012 0,1
Fondandelar 1 941 180 96,7 2 244 765 98,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 942 597 96,7 2 246 777 98,1
Bankmedel och övriga likvida 
medel 70 588 3,5 49 830 2,2
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 114 0,1 1 287 0,1
Övriga tillgångar 187 0,0 232 0,0
Summa tillgångar 2 014 486 100,3 2 298 126 100,3

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 4 586 0,2 0 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 4 586 0,2 0 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 821 0,1 2 487 0,1
Övriga skulder 3 0,0 4 113 0,2
Summa skulder 6 410 0,3 6 600 0,3
Fondförmögenhet Not 1) 2 008 076 100,0 2 291 526 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 2 739 0,1 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 10 877 0,5 10 292 0,4

1) Likvida medel 2 739 tNOK 
2) Likvida medel 10 877 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 291 526 1 996 358
Andelsutgivning 1) 1 147 388 438 463
Andelsinlösen 1) -1 162 516 -435 724
Resultat enligt resultaträkning -268 322 292 428
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 008 076 2 291 526

1) Varav 860 919 tNOK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   2,8 

 
Underliggande 

exponering tNOK 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -59 737 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -59 280 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 162 910 31 498 1,6 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 210 145 25 011 1,2 
  56 509 2,8 
Fondandelar  56 509 2,8 

Övriga finansiella instrument   93,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA NOK 4 973 083 61 716 3,1 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 3 099 241 52 408 2,6 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 3 957 3 750 0,2 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 35 603 41 706 2,1 
Montanaro Better World Fund 2 564 706 30 281 1,5 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 77 077 88 986 4,4 
SHB Amerika Tema (A1 NOK) 60 194 89 767 4,5 
SHB Asien Tema (A1 NOK) 41 484 31 395 1,6 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 83 769 13 951 0,7 
SHB Europa Index Criteria (A1 NOK)  739 278 109 188 5,4 
SHB Global Högutdelande (A1 NOK) 373 063 45 480 2,3 
SHB Global Momentum (A1 NOK)  103 620 9 563 0,5 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 77 996 28 628 1,4 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 93 067 34 675 1,7 
SHB Japan Tema (A1 NOK) 614 210 60 018 3,0 
SHB Norden Index Criteria (A1 NOK) 321 135 49 084 2,4 
SHB Norden Selektiv (A1 NOK) 51 592 27 896 1,4 
SHB Norden Tema (A1 NOK) 9 495 13 843 0,7 
SHB Nordiska Småbolag (A1 NOK) 25 554 34 493 1,7 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

SHB Norge Index Criteria (A1 NOK) 910 675 91 691 4,6 
SHB Norge Tema (A1 NOK) 67 812 90 130 4,5 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 NOK) 218 292 76 116 3,8 
SHB USA Index Criteria (A1 NOK) 367 296 212 480 10,6 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 41 306 49 125 2,4 
  1 346 368 67,0 
RÄNTEFONDER

Alfred Berg Obligasjon 211 24 0,0 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 22 557 20 380 1,0 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 134 638 12 190 0,6 
SHB Høyrente (A1 NOK) 1 312 134 154 397 7,7 
SHB Kort Rente Norge (A1 NOK) 503 915 52 829 2,6 
SHB Kreditt (A1 NOK) 204 205 19 819 1,0 
SHB Obligasjon (A1 NOK) 587 845 74 486 3,7 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 305 649 29 813 1,5 
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX NOK 295 329 29 719 1,5 
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX NOK 298 224 30 744 1,5 
  424 401 21,1 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain Acc NOK 38 944 39 704 2,0 
JPM Mlti Man Alternatives Fund S1 46 069 44 452 2,2 
Schroder GAIA Cat Bond IF HD 2 196 29 746 1,5 
  113 902 5,7 
Fondandelar  1 884 671 93,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -2 708 -0,1 
CHF/EUR 2)  -1 595 -0,1 
NOK/EUR 3)  24 0,0 
NOK/SEK 4)5)  1 093 0,1 
NOK/USD 6)7)  300 0,0 
NZD/AUD 8)  -283 0,0 
  -3 169 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -3 169 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 942 596 96,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -4 585 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  70 065 3,5 
Total summa fondförmögenhet  2 008 076 100,0 
1) tAUD 6 075/tNZD -6 950, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 3 733/tEUR -3 937, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNOK 31 642/tEUR -3 002, motpart, Nordea Bank Abp 
4) tNOK 5 639/tSEK -5 928, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
5) tNOK 75 500/tSEK -78 674, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tNOK 19 286/tUSD -1 970, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
7) tNOK 9 901/tUSD -970, motpart J.P. Morgan SE 
8) tNZD 6 470/tAUD -6 075, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Aktiv 70

Identifieringskod för juridiska personer: 54930044QWJQON6XNA35

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
36,81% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 36,81% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 36,81%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 420,93

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

977,49

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,96%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 576,24 87,87% 93,36%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 693,42 87,87% 93,36%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 59 194,50 87,87% 93,36%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

7 271,22

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

66 467,60

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

420,93 87,87% 93,36%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

44,95 87,87%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

977,49 62,45% 93,36%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

100,81 62,45%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,96% 85,25% 93,36%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

64,87% 58,51% 93,36%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

14,32% 36,58% 93,36%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,57

C – TILLVERKNING 31,29

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,90

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,55

F – BYGGVERKSAMHET 76,02

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

2,18

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,77

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,52

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

3,28% 85,64% 93,36%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,45 28,06% 93,36%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,88 51,32% 93,36%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 93,29% 93,36%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

55,31% 82,38% 93,36%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

10,85% 24,92% 93,36%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,67% 84,12% 93,36%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 93,29% 93,36%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

50,05% 85,59% 93,36%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

8,05% 78,73% 93,36%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,15 1,26% 1,33%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 1,26% 1,33%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 NOK) - 10,58% SE

Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) - 7,69% NO

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 NOK - 5,44% SE

Handelsbanken Norge Ind Cr (A1 NOK) - 4,57% SE

Handelsbanken Norge Tema (A1 NOK) - 4,49% NO

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) (A1
NOK)

- 4,47% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 4,43% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1
NOK)

- 3,79% SE

Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK) - 3,71% NO

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund I
acc NOK

- 3,07% LU

Handelsbanken Japan Tema (A1 NOK) - 2,99% JP

Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK) - 2,63% NO

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 2,61% LU

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 2,45% LU

Handelsbanken Norden Index Criteria (A1
NOK)

- 2,44% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,08%

Nr 2 Annat
4,92%

Nr 1A Hållbara
36,81%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

58,27%

Taxonomiförenliga
1,66%

Andra
miljörelaterade

17,44%

Sociala
17,72%
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 17,44% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,66% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 17,72% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 70, org.nr 515602-8242 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 70 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 70:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Det ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den I 3 mars 2023 

PricewaterhouseCooper. B 

(DU_~ 
Helena Kaiser de Ca"ro""Tis--
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Aktiv 100 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktiefonder som fonden placerar i ökar eller 
minskar i värde. Fondens jämförelseindex är en sammansättning av 
aktieexponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden. Då 
fonden är aktivt förvaltad kommer den geografiska allokeringen över tid 
variera. Placeringarna sker således utan begränsning till marknad, region, 
bransch eller företags storlek. Fonden placerar i aktiefonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För 
aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. 
Utgångspunkten för placeringarna är att långsiktigt skapa en 
överavkastning i norska kronor. Av fondens värde ska minst 95% vara 
placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument. 
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl 
direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma 
inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened 
Paris Aligned Global Markets Index NTR (75%), Solactive ISS ESG 
Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (12,5%), Solactive ISS ESG 
Screened Paris Aligned Norway Index Index NTR (12,5%). Eftersom 
fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från 
detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk(se definition nedan) förväntas ligga i 
linje med de historiska nivåer (se tabell nedan). Vidare analyserar och väljer 
teamet de ingående fonderna utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. 
Fonden nyttjar också i sin strategi olika derivat för att uppnå önskad 
exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 

högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen.  Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen.  
  
Fonden har en inriktning där 95-100% av fondens kapital investeras i 
aktier. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkningen av aktiv risk där 
året inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan 
på riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet 
ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -14,5% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -11,40%. En svagare 
norsk krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. Vi har 
under större delen av året haft en undervikt i aktier, även om vi i slutet av 
året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi under hösten minskat 
vår exponering mot aktier i Japan och tillväxtmarknader. Vi har under året 
dessutom minskat vår exponering mot tillväxt- och småbolagsfonder och 
istället ökat i mer defensiva fonder. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med hög risk. 
Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, 
räntor och alternativa investeringar. Då fondens investeringar sker i 
utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, 
social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som 
skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags 
värde, hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av 
underliggande fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form 
av dialog och aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 36,4%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 11,8%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 25,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 99,4 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 0,6 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Aktiv 100 A1 - NOK 178,81 209,15 175,39 149,18 121,42 129,69 108,96 - - -
 Aktiv 100 A14 - NOK 181,08 210,41 - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK 207 635 427 219 250 475 437 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 3 363 3 693 2 524 1 740 1 223 1 062 472 - - -
 Aktiv 100 A1 - NOK 1 690 3 337 2 524 1 740 1 223 1 062 472 - - -
 Aktiv 100 A14 - NOK 1 674 355 - - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 18 693 17 645 14 390 11 663 10 075 8 189 4 334 - - -
 Aktiv 100 A1 - NOK 9 449 15 957 14 390 11 663 10 075 8 189 4 334 - - -
 Aktiv 100 A14 - NOK 9 244 1 688 - - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Aktiv 100 A1 - NOK -14,5 19,2 17,6 22,9 -6,4 19,0 9,0 - - -
 Aktiv 100 A14 - NOK -13,9 16,2 - - - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Aktiv 100 A1 - NOK -12,4 22,0 15,7 25,6 -3,7 18,1 11,1 - - -
 Aktiv 100 A14 - NOK -12,4 18,8 - - - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 1,0 18,4 20,2 7,2 5,6 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 3,4 18,8 20,5 10,0 6,6 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 6,6 13,9 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 8,4 15,0 - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index (75%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index (12.5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index (12.5%) 
T o m  2019-02-28: MSCI All Country World Index Net (50)%, VINX Benchmark Cap Net Index SEK (20%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (30%). 
T o m  2021-08-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (50%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (20%), Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (30%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Aktiv 100 A1 1,50
 Aktiv 100 A14 0,84

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Aktiv 100 A1 1,50
 Aktiv 100 A14 0,84

Årlig avgift, % 
 Aktiv 100 A1 1,58
 Aktiv 100 A14 0,92

Transaktionskostnader, tNOK 181

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Aktiv 100 A1 131,63
 Aktiv 100 A14 73,95

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Aktiv 100 A1 9,38
 Aktiv 100 A14 5,26

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  11,0 

Total risk i index %  11,2 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Global Markets Index
(75%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned
Norway Index (12.5%),

Solactive ISS ESG
Screened Paris Aligned

Nordic Index (12.5%)

Aktiv avkastning %  -2,4 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,0 

Sharpekvot i index  0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * 2 128 2 155
Värdeförändring på fondandelar  ** -512 998 546 719
Ränteintäker 697 70
Utdelningar 2 862 1 972
Valutakursvinster och -förluster netto -13 494 1 922
Övriga finansiella intäkter 26 770 25 827
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -494 033 578 666

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 41 768 44 630
Räntekostnader 270 142
Övriga kostnader 181 159
Summa kostnader 42 219 44 931
Årets resultat -536 252 533 735

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 53 181 19 878

Realisationförluster -49 397 -14 750

Orealiserade vinster/förluster -1 656 -2 973

Summa 2 128 2 155

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 65 987 279 930

Realisationförluster -3 360 -234

Orealiserade vinster/förluster -575 625 267 022

Summa -512 998 546 719

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 1 051 0,0
Fondandelar 3 294 277 97,9 3 594 311 97,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 3 294 277 97,9 3 595 362 97,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 76 408 2,3 83 636 2,3
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 2 272 0,1 2 526 0,1
Övriga tillgångar 1 699 0,1 16 067 0,4
Summa tillgångar 3 374 656 100,3 3 697 591 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 7 636 0,2 33 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 7 636 0,2 33 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 386 0,1 4 441 0,1
Övriga skulder 163 0,0 512 0,0
Summa skulder 11 184 0,3 4 986 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 3 363 471 100,0 3 692 605 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 9 130 0,3 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 3 868 0,1 9 807 0,3

1) Likvida medel 9 130 tNOK 
2) Likvida medel 3 868 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 3 692 605 2 523 808
Andelsutgivning 1) 1 893 530 1 575 654
Andelsinlösen 1) -1 686 412 -940 592
Resultat enligt resultaträkning -536 252 533 735
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 3 363 471 3 692 605

1) Varav 1 195 910 tNOK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   4,2 

 
Underliggande 

exponering tNOK 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

STOXX Europe ESG-X Mar 2023 50 339 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 390 202 75 443 2,2 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 554 380 65 982 2,0 
  141 425 4,2 
Fondandelar  141 425 4,2 

Övriga finansiella instrument   93,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA NOK 11 927 830 148 024 4,4 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 7 485 826 126 585 3,8 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 9 028 8 555 0,3 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 89 007 104 264 3,1 
Montanaro Better World Fund 6 248 174 73 770 2,2 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 193 506 223 402 6,6 
SHB Amerika Tema (A1 NOK) 145 582 217 108 6,5 
SHB Asien Tema (A1 NOK) 94 907 71 826 2,1 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 214 519 35 725 1,1 
SHB Europa Index Criteria (A1 NOK)  1 434 529 211 873 6,3 
SHB Global Högutdelande (A1 NOK) 846 823 103 236 3,1 
SHB Global Momentum (A1 NOK)  277 985 25 655 0,8 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 194 610 71 431 2,1 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 206 281 76 856 2,3 
SHB Japan Tema (A1 NOK) 1 443 937 141 096 4,2 
SHB Norden Index Criteria (A1 NOK) 767 104 117 247 3,5 
SHB Norden Selektiv (A1 NOK) 116 291 62 878 1,9 
SHB Norden Tema (A1 NOK) 21 897 31 923 0,9 
SHB Nordiska Småbolag (A1 NOK) 57 742 77 939 2,3 
SHB Norge Index Criteria (A1 NOK) 2 110 135 212 458 6,3 
SHB Norge Tema (A1 NOK) 160 694 213 581 6,4 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 NOK) 525 943 183 392 5,5 
SHB USA Index Criteria (A1 NOK) 856 310 495 373 14,7 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 99 767 118 654 3,5 
  3 152 852 93,7 
Fondandelar  3 152 852 93,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -4 374 -0,1 
CHF/EUR 2)  -2 543 -0,1 
NOK/EUR 3)  -216 0,0 
NOK/USD 4)  -46 0,0 
NZD/AUD 5)  -456 0,0 
  -7 636 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -7 636 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  3 294 277 97,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -7 636 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  76 830 2,3 
Total summa fondförmögenhet  3 363 471 100,0 
1) tAUD 9 814/tNZD  -11 228, motpart J. P. Morgan SE 
2) tCHF 5 953/tEUR  -6 277, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNOK 20 440/tEUR -1 962, motpart Nordea Bank Abp 
4) tNOK 15 664/tUSD  -1 600, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
5) tNZD 10 452/tAUD  -9 814, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Aktiv 100

Identifieringskod för juridiska personer: 549300DKXDZSDENGIR92

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
42,59% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 42,59% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 42,59%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 476,08

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 101,53

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

1,09%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 10 892,34 96,00% 96,73%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 643,67 96,00% 96,73%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 126 169,11 96,00% 96,73%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

14 537,69

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

140 707,84

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

476,08 96,00% 96,73%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

48,65 96,00%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 101,53 77,52% 96,73%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

114,28 77,52%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

1,09% 95,37% 96,73%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

68,55% 63,80% 96,73%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

14,70% 35,84% 96,73%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,80

C – TILLVERKNING 33,45

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,19

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,54

F – BYGGVERKSAMHET 92,03

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

2,35

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,71

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,53

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

3,96% 95,50% 96,73%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,25 25,76% 96,73%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

3,17 55,14% 96,73%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,72% 96,73%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

58,74% 92,08% 96,73%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,97% 19,93% 96,73%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

32,54% 95,25% 96,73%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,72% 96,73%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

51,04% 95,44% 96,73%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

8,72% 86,93% 96,73%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 NOK) - 14,73% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 6,64% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) (A1
NOK)

- 6,45% SE

Handelsbanken Norge Tema (A1 NOK) - 6,35% NO

Handelsbanken Norge Ind Cr (A1 NOK) - 6,32% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 NOK - 6,30% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1
NOK)

- 5,45% SE

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund I
acc NOK

- 4,40% LU

Handelsbanken Japan Tema (A1 NOK) - 4,19% JP

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 3,76% LU

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 3,53% LU

Handelsbanken Norden Index Criteria (A1
NOK)

- 3,49% SE

JPM Europe Small Cap A Acc EUR - 3,10% LU

Handelsbanken Global Högutd A1 NOK - 3,07% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) - 2,32% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,73%

Nr 2 Annat
3,27%

Nr 1A Hållbara
42,59%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

54,14%

Taxonomiförenliga
2,25%

Andra
miljörelaterade

17,81%

Sociala
22,53%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 17,81% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,25% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 22,53% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 100, org.nr 515602-8259 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 100 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Aktiv 100:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdbme och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den l ~ mars 2023 

~c::s 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa fonder som 
fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntefonder, 
aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med 
alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger 
exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver 
aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden 
placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder 
som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Utgångspunkten för 
placeringarna är att långsiktigt skapa en överavkastning i euro. Av fondens 
värde ska 5-45% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade 
finansiella instrument, 45-85% i räntefonder eller andra ränterelaterade 
finansiella instrument och 0-20% i fonder och andra finansiella instrument 
med alternativ exponering. Fonden beaktar internationella normer och 
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder 
som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, 
tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, 
pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som 
bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. 
Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden 
investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första 
hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana 
instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter 
där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan 
exkluderingskriterier. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive Eurozone Government Bond Index 
TR (40%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (12,5%), Solactive European 3M 
Interbank Money Market Index (35%), Solactive ISS ESG Screened Global 
Markets Index NTR (12,5%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversifierad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 

fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökat den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -12,3% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -15,49%. En svagare 
norsk krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Norge steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Obligasjon och istället ökat i Handelsbanken Hållbar 
Global High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS 
CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med låg risk. 
Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, 
räntor och alternativa investeringar. En investering i aktier, aktiefonder och 
alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och kan variera 
kraftigt över tid. En placering i räntebärande värdepapper eller i en 
räntefond är förenat med ränterisk vilket innebär att när den allmänna 
räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande värdepapper vilket 
påverkar fondens avkastning negativt. En fond som placerar i 
räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid har en 
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högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument med 
kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i 
fonden kan variera väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera 
koncentrerat både avseende region och sektor. Detta innebär att risken i 
fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global fond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens 
investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än 
fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En 
placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan 
drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina 
förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan 
innebära att fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 45,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 23,5%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 35,6%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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50

100

150

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 14,7 % 

Alternativa tillgångar 5,7 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 
79,6 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 10,75 12,26 11,49 10,96 10,19 10,42 10,02 - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR -7 6 2 5 12 10 15 - - -

Fondförmögenhet, mnEUR 45 58 49 44 37 26 15 - - -

Antal andelar, tusental 4 171 4 768 4 270 4 056 3 626 2 473 1 526 - - -

Total avkastning i %  -12,3 6,7 4,9 7,6 -2,3 4,0 0,2 - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -11,6 5,4 5,5 9,2 -1,0 2,3 0,1 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,0 2,7 2,7 1,1 1,0 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -3,3 5,8 6,2 2,5 0,8 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -3,5 5,4 7,3 4,0 0,7 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 0,6 4,1 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 1,2 4,2 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 - - -

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (12,5%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (12,5%), Solactive 3 Month EURIBOR Index (35%) och Solactive Eurozone Government Bond Index (40%). 
T o m  2018-05-31: EUR Libor 3 Month Index (35%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (12,5%), Barclays Euro Government Bond Index (40%), MSCI All Country World Index Net (12,5%) 
T o m  2019-02-28: Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-12 Months (35%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (12,5%), Barclays Euro Government Bond Index 40%, MSCI All Country World Index Net (12,5%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 0,90

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,90

Årlig avgift, % 1,09

Transaktionskostnader, tEUR 4

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 8,27

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 0,56

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,4

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  6,1 

Total risk i index %  7,0 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (12,5%),
SIX SRI Nordic 200 Net

Index (12,5%),
Solactive 3 Month

EURIBOR Index (35%)
och Solactive Eurozone

Government Bond
Index (40%).

Aktiv avkastning %  0,2 

Informationskvot  0,1 

Sharpekvot  -0,5 

Sharpekvot i index  -0,5 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -245 459
Värdeförändring på fondandelar  ** -6 526 3 198
Ränteintäker 6 0
Utdelningar 44 27
Valutakursvinster och -förluster netto 112 37
Övriga finansiella intäkter 222 258
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -6 387 3 978

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 452 498
Räntekostnader 2 3
Övriga kostnader 4 3
Summa kostnader 459 504
Årets resultat -6 846 3 474

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 914 822

Realisationförluster -1 216 -327

Orealiserade vinster/förluster 57 -36

Summa -245 459

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 016 1 267

Realisationförluster -458 -1

Orealiserade vinster/förluster -7 084 1 931

Summa -6 526 3 198

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 102 0,2 79 0,1
Fondandelar 43 629 97,3 57 384 98,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 43 731 97,5 57 462 98,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 1 251 2,8 815 1,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 17 0,0 190 0,3
Övriga tillgångar - - 121 0,2
Summa tillgångar 45 000 100,3 58 589 100,3

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 111 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 111 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 34 0,1 46 0,1
Övriga skulder - - 103 0,2
Summa skulder 145 0,3 148 0,3
Fondförmögenhet Not 1) 44 855 100,0 58 441 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 239 0,5 2 809 4,8

1) Likvida medel 239 tEUR 

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 58 441 49 079
Andelsutgivning 6 094 17 226
Andelsinlösen -12 834 -11 338
Resultat enligt resultaträkning -6 846 3 474
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 44 855 58 441

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   4,0 

 
Underliggande 

exponering tEUR 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -1 292 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -1 323 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 52 472 965 2,2 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 73 753 835 1,9 
  1 800 4,0 
Fondandelar  1 800 4,0 

Övriga finansiella instrument   93,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA EUR 25 597 329 0,7 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 20 222 308 0,7 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 230 21 0,0 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 1 884 210 0,5 
Montanaro Better World Fund 147 192 165 0,4 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 4 395 483 1,1 
SHB Amerika Tema (A1 EUR) 3 403 483 1,1 
SHB Asien Tema (A1 EUR) 2 311 166 0,4 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 3 975 63 0,1 
SHB Europa Index Criteria (A1 EUR)  41 543 584 1,3 
SHB Global Högutdelande (A1 EUR) 19 510 246 0,5 
SHB Global Momentum (A1 EUR)  8 100 74 0,2 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 4 804 168 0,4 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 4 622 164 0,4 
SHB Japan Tema (A1 EUR) 31 993 297 0,7 
SHB Norden Index Criteria (A1 EUR) 106 059 1 542 3,4 
SHB Norden Selektiv (A1 EUR) 15 835 814 1,8 
SHB Norden Tema (A1 EUR) 2 916 404 0,9 
SHB Nordiska Småbolag (A1 EUR) 7 593 975 2,2 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR) 11 490 381 0,8 
SHB USA Index Criteria (A1 EUR) 20 998 1 155 2,6 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 2 333 264 0,6 
  9 295 20,7 
RÄNTEFONDER

Schroder Int Sel Sustain Euro Credit EUR 31 553 2 940 6,6 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 17 224 1 480 3,3 
SHB Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR) 61 752 5 740 12,8 
SHB Euro Obligation (A1 EUR) 18 246 6 285 14,0 
SHB Euro Ränta (A1 EUR) 32 574 6 281 14,0 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 98 672 850 1,9 
SHB Kreditt (A1 NOK) 156 718 1 447 3,2 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 73 426 681 1,5 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 206 538 2 185 4,9 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ EUR 19 887 2 130 4,7 
  30 019 66,9 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc EUR 8 616 846 1,9 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD EUR 9 173 953 2,1 
Schroder GAIA Cat Bond IF HD 556 717 1,6 
  2 515 5,6 
Fondandelar  41 829 93,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -63 -0,1 
CHF/EUR 2)  -36 -0,1 
EUR/NOK 3)  -5 0,0 
EUR/SEK 4)5)  53 0,1 
EUR/USD 6)  49 0,1 
NZD/AUD 7)  -7 0,0 
  -9 0,0 
OTC-derivatinstrument  -9 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  43 731 97,5 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -111 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  1 235 2,8 
Total summa fondförmögenhet  44 855 100,0 
1) tAUD 1 485/tNZD -1 699, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 890/tEUR -938, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
3) tEUR 1 610/tNOK -17 005, motpart J.P. Morgan SE 
4) tEUR 2 929/tSEK -32 045, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
5) tEUR 361/tSEK -3 970, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
6) tEUR 1 753/tUSD  -1 826, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
7) tNZD 1 582/tEUR  -1 485, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kapitalförvaltning 25

Identifieringskod för juridiska personer: 5493003RMK52801HFR36

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
37,89% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 37,89% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 37,89%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 437,97

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

978,78

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,51%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 074,35 70,79% 78,80%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 271,74 70,79% 78,80%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 11 177,23 70,79% 78,80%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 347,25

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

12 526,06

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

437,97 70,79% 78,80%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

44,65 70,79%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

978,78 41,12% 78,80%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

78,29 41,12%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,51% 74,61% 78,80%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

56,43% 58,99% 78,80%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

12,10% 39,40% 78,80%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,74

C – TILLVERKNING 11,88

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,37

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,74

F – BYGGVERKSAMHET 26,67

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,06

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,11

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,70

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,29% 75,03% 78,80%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,48 31,42% 78,80%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,51 48,06% 78,80%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 78,75% 78,80%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

40,38% 73,28% 78,80%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

9,03% 30,10% 78,80%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

29,12% 69,25% 78,80%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 78,75% 78,80%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

45,68% 75,01% 78,80%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

4,10% 69,39% 78,80%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,15 15,34% 15,38%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 15,34% 15,38%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR) - 14,01% SE

Handelsbanken Euro Ränta A1 EUR - 14,00% SE

Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund
(A7 EUR)

- 12,80% SE

Schroder International Selection Fund
Sustainable

- 6,56% LU

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 4,87% LU

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 4,75% LU

Handelsbanken Norden Index Criteria (A1
EUR)

- 3,44% SE

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 3,34% LU

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 3,30% LU

Handelsbanken Kreditt A1NOK - 3,23% NO

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 EUR) - 2,58% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) - 2,17% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 2,15% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd I
EUR H

- 2,12% LU

Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A1
SEK)

- 1,89% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,18%

Nr 2 Annat
5,82%

Nr 1A Hållbara
37,89%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

56,29%

Taxonomiförenliga
0,98%

Andra
miljörelaterade

25,07%

Sociala
11,83%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 25,07% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,98% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 11,83% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 25, org .nr 515602-8622 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 25 for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 25:s finansiella stallning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag , utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den l 3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Handelsbanken Kapitalförvaltning 50 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa fonder som 
fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntefonder, 
aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med 
alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger 
exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver 
aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden 
placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder 
som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Utgångspunkten för 
placeringarna är att långsiktigt skapa en överavkastning i euro. Av fondens 
värde ska 30-70% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade 
finansiella instrument, 20-60% i räntefonder eller andra ränterelaterade 
finansiella instrument och 0-20% i fonder och andra finansiella instrument 
med alternativ exponering. Fonden beaktar internationella normer och 
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder 
som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, 
tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, 
pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som 
bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. 
Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden 
investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första 
hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana 
instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter 
där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan 
exkluderingskriterier. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive European 3M Interbank Money 
Market Index (25%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (25%), Solactive 
Eurozone Government Bond Index TR (25%), Solactive ISS ESG Screened 
Global Markets Index NTR (25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversifierad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 

fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökat den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -14,9% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -15,49%. En svagare 
EUR har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i både USA och Europa steg kraftigt vilket innebar att 
obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar med en 
kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer steg i 
värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, även om 
vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi under 
hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och tillväxtmarknader. Vi 
har under året dessutom minskat vår exponering mot tillväxt- och 
småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I ränteinnehaven 
har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Euro Obligation och istället ökat i Handelsbanken Hållbar 
Global High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS 
CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
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har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att 
placera koncentrerat både avseende region och sektor. Detta innebär att 
risken i fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global 
fond som fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då 
fondens investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan 
valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan 
innebära att fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 42,3%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 20,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 31,8%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 50 (Finland) 
lades samman med Handelsbanken Balanserad 50 (Sverige).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 40,0 % 

Alternativa tillgångar 5,6 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 54,4 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 21,28 25,02 22,18 20,50 18,23 19,05 17,89 17,45 16,19 -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR -11 14 1 9 -17 7 62 5 4 -

Fondförmögenhet, mnEUR 121 153 123 113 92 114 101 37 30 -

Antal andelar, tusental 5 667 6 130 5 540 5 517 5 055 5 976 5 629 2 116 1 823 -

Total avkastning i %  -14,9 12,8 8,2 12,5 -4,3 6,5 2,5 7,8 8,1 10,7

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -13,1 13,3 8,2 15,0 -2,5 4,8 4,3 6,6 10,3 10,3

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,9 2,3 2,3 1,1 1,1 1,2 1,5 1,3 1,1 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -2,0 10,5 10,3 3,7 0,9 4,5 5,1 7,9 9,4 11,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,8 10,8 11,6 5,9 1,1 4,5 5,5 8,4 10,3 12,1

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 2,2 6,9 4,9 4,8 4,0 7,1 8,1 5,7 7,3 10,6

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 3,6 7,6 5,8 5,5 4,6 7,2 9,1 7,3 8,9 11,4

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 4,6 7,5 5,3 6,1 7,3 4,3 3,8 4,5 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 5,4 8,3 6,5 7,2 8,0 5,4 5,1 5,5 - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (25%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (25%), Solactive 3 Month EURIBOR Index (25%) och Solactive Eurozone Government Bond Index (25%). 
T o m  2018-05-31: EUR Libor 3 Month Index (25%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (25%), Barclays Euro Government Bond Index (25%), MSCI All Country World Index Net (25%). 
T o m  2019-02-28: Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-12 Months (25%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (25%), Barclays Euro Government Bond Index (25%), MSCI All Country World Index Net (25%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,40

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,40

Årlig avgift, % 1,56

Transaktionskostnader, tEUR 12

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 12,54

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 0,87

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,2

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  9,5 

Total risk i index %  10,4 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (25%),
SIX SRI Nordic 200 Net

Index (25%),
Solactive 3 Month

EURIBOR Index (25%)
och Solactive Eurozone

Government Bond
Index (25%).

Aktiv avkastning %  -1,3 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  -0,2 

Sharpekvot i index  -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -698 1 183
Värdeförändring på fondandelar  ** -20 560 16 261
Ränteintäker 18 0
Utdelningar 222 141
Valutakursvinster och -förluster netto -53 163
Övriga finansiella intäkter 737 864
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -20 333 18 613

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 1 822 1 981
Räntekostnader 7 7
Övriga kostnader 12 8
Summa kostnader 1 841 1 996
Årets resultat -22 174 16 617

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 2 291 2 084

Realisationförluster -3 160 -810

Orealiserade vinster/förluster 171 -90

Summa -698 1 183

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 4 966 4 161

Realisationförluster -670 -25

Orealiserade vinster/förluster -24 856 12 125

Summa -20 560 16 261

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 176 0,1 148 0,1
Fondandelar 117 285 97,2 150 710 98,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 117 461 97,4 150 858 98,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 3 499 2,9 2 612 1,7
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 61 0,1 82 0,1
Övriga tillgångar 16 0,0 1 0,0
Summa tillgångar 121 036 100,4 153 554 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 281 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 281 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 145 0,1 181 0,1
Övriga skulder 3 0,0 12 0,0
Summa skulder 430 0,4 193 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 120 606 100,0 153 361 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 669 0,6 7 219 4,7

1) Likvida medel 669 tEUR 

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 153 361 122 860
Andelsutgivning 13 406 31 797
Andelsinlösen -23 986 -17 913
Resultat enligt resultaträkning -22 174 16 617
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 120 606 153 361

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   8,1 

 
Underliggande 

exponering tEUR 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -3 664 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -3 654 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 286 349 5 266 4,4 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 400 829 4 538 3,8 
  9 804 8,1 
Fondandelar  9 804 8,1 

Övriga finansiella instrument   89,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA EUR 141 942 1 827 1,5 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 101 200 1 541 1,3 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 1 188 107 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 11 279 1 257 1,0 
Montanaro Better World Fund 790 887 888 0,7 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 23 408 2 570 2,1 
SHB Amerika Tema (A1 EUR) 18 570 2 634 2,2 
SHB Asien Tema (A1 EUR) 12 166 876 0,7 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 27 043 428 0,4 
SHB Europa Index Criteria (A1 EUR)  214 591 3 015 2,5 
SHB Global Högutdelande (A1 EUR) 94 843 1 194 1,0 
SHB Global Momentum (A1 EUR)  33 704 306 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 24 170 844 0,7 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 25 765 913 0,8 
SHB Japan Tema (A1 EUR) 177 038 1 645 1,4 
SHB Norden Index Criteria (A1 EUR) 576 568 8 381 6,9 
SHB Norden Selektiv (A1 EUR) 86 145 4 430 3,7 
SHB Norden Tema (A1 EUR) 16 018 2 221 1,8 
SHB Nordiska Småbolag (A1 EUR) 41 170 5 286 4,4 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR) 67 355 2 234 1,9 
SHB USA Index Criteria (A1 EUR) 114 480 6 299 5,2 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 12 299 1 391 1,2 
  50 288 41,7 
RÄNTEFONDER

Schroder Int Sel Sustain Euro Credit EUR 52 331 4 877 4,0 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 27 574 2 370 2,0 
SHB Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR) 107 573 9 999 8,3 
SHB Euro Obligation (A1 EUR) 30 395 10 470 8,7 
SHB Euro Ränta (A1 EUR) 49 657 9 575 7,9 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 168 002 1 447 1,2 
SHB Kreditt (A1 NOK) 270 468 2 497 2,1 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 191 672 1 778 1,5 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 346 010 3 660 3,0 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ EUR 33 764 3 616 3,0 
  50 289 41,7 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc EUR 24 331 2 388 2,0 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD EUR 25 930 2 694 2,2 
Schroder GAIA Cat Bond IF HD 1 414 1 823 1,5 
  6 905 5,7 
Fondandelar  107 481 89,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -162 -0,1 
CHF/EUR 2)  -94 -0,1 
EUR/NOK 3)  -9 0,0 
EUR/SEK 4)5)  97 0,1 
EUR/USD 6)  79 0,1 
NZD/AUD 7)  -17 0,0 
  -105 -0,1 
OTC-derivatinstrument  -105 -0,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  117 461 97,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -281 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  3 426 2,8 
Total summa fondförmögenhet  120 606 100,0 
1) tAUD 3 815/tNZD  -4 364, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 2 308/tEUR  -2 434, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tEUR 2 600/tNOK -27 461, motpart J.P. Morgan SE  
4) tEUR 5 386/tSEK 58 927, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tEUR 632/tSEK 6 951, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
6) tEUR 3 049/tUSD  -3 183, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
7) tNZD 4 063/tAUD  -3 815, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kapitalförvaltning 50

Identifieringskod för juridiska personer: 549300TTN72EEX8X0Z54

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,59% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 39,59% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,59%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 477,34

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 031,75

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,61%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 012,08 80,19% 85,43%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 825,06 80,19% 85,43%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 38 930,30 80,19% 85,43%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

3 838,38

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

42 769,90

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

477,34 80,19% 85,43%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,56 80,19%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 031,75 55,14% 85,43%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

83,92 55,14%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,61% 82,32% 85,43%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

58,76% 62,94% 85,43%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

14,50% 37,10% 85,43%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,48

C – TILLVERKNING 14,89

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,48

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,67

F – BYGGVERKSAMHET 46,25

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,35

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,95

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,65

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,72% 82,60% 85,43%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,86 28,77% 85,43%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,08 51,90% 85,43%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 85,39% 85,43%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

46,38% 80,09% 85,43%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

553



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

9,90% 25,56% 85,43%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

30,80% 78,98% 85,43%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 85,39% 85,43%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

46,42% 82,55% 85,43%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,04% 75,87% 85,43%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,16 9,55% 9,58%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 9,55% 9,58%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR) - 8,68% SE

Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund
(A7 EUR)

- 8,29% SE

Handelsbanken Euro Ränta A1 EUR - 7,94% SE

Handelsbanken Norden Index Criteria (A1
EUR)

- 6,95% SE

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 EUR) - 5,22% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) - 4,38% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 4,37% SE

Schroder International Selection Fund
Sustainable

- 4,04% LU

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 3,76% SE

Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR) - 3,67% SE

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 3,03% LU

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 3,00% LU

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 EUR - 2,50% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd I
EUR H

- 2,23% LU

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) (A1
EUR)

- 2,18% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

554



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,01%

Nr 2 Annat
4,99%

Nr 1A Hållbara
39,59%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,42%

Taxonomiförenliga
1,52%

Andra
miljörelaterade

22,23%

Sociala
15,84%
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 22,23% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,52% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 15,84% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 50, org.nr 515602-7038 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 50 for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 50:s finansiella stallning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i i:ivrigt inhamtat under revisionen samt bedi:imer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedi:imer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgi:ira en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den l 3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa fonder som 
fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntefonder, 
aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med 
alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger 
exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver 
aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden 
placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder 
som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Utgångspunkten för 
placeringarna är att långsiktigt skapa en överavkastning i euro. Av fondens 
värde ska 55-95% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade 
finansiella instrument, 0-35% i räntefonder eller andra ränterelaterade 
finansiella instrument och 0-20% i fonder och andra finansiella instrument 
med alternativ exponering. Fonden beaktar internationella normer och 
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder 
som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, 
tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, 
pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som 
bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. 
Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden 
investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första 
hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana 
instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter 
där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan 
exkluderingskriterier. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i 
fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net Index (37,5%), 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive 
Eurozone Government Bond Index TR (10%), Solactive European 3M 
Interbank Money Market Index (15%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversifierad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 

fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p.g.a fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -17,3% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -15,49%. En svagare 
EUR har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i både USA och Europa steg kraftigt vilket innebar att 
obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar med en 
kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer steg i 
värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, även om 
vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi under 
hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och tillväxtmarknader. Vi 
har under året dessutom minskat vår exponering mot tillväxt- och 
småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I ränteinnehaven 
har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Euro Obligation och istället ökat i Handelsbanken Hållbar 
Global High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS 
CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
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har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att 
placera koncentrerat både avseende region och sektor. Detta innebär att 
risken i fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global 
fond som fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då 
fondens investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan 
valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med 
valutarisk. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera 
i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan 
innebära att fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 39,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 18,3%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 28,5%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 64,9 % Alternativa tillgångar 5,7 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 
29,3 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 13,79 16,68 13,94 12,48 10,59 11,25 10,29 - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR -2 7 4 3 -4 4 18 - - -

Fondförmögenhet, mnEUR 38 48 33 25 19 24 19 - - -

Antal andelar, tusental 2 736 2 848 2 374 2 029 1 798 2 168 1 826 - - -

Total avkastning i %  -17,3 19,7 11,7 17,9 -5,9 9,3 2,9 - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -14,8 21,8 10,8 21,0 -4,0 7,2 3,8 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,9 2,0 2,1 1,3 1,3 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -0,5 15,6 14,7 5,3 1,4 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 1,8 16,1 15,8 7,8 1,4 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 4,2 10,1 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 5,9 10,9 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 - - -

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (37,5%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (37,5%), Solactive 3 Month EURIBOR Index (15%) och Solactive Eurozone Government Bond Index (10%). 
T o m  2018-05-31: EUR Libor 3 Month Index (15%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (37,5%), Barclays Euro Government Bond Index (10%), MSCI All Country World Index Net (37,5%) 
T o m  2019-02-28: Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-12 Months (15%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (37,5%), Barclays Euro Government Bond Index (10%), MSCI All Country World Index Net (37,5%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,50

Årlig avgift, % 1,63

Transaktionskostnader, tEUR 4

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 13,11

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 0,92

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,6

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  13,0 

Total risk i index %  14,1 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (37,5%),
SIX SRI Nordic 200 Net

Index (37,5%),
Solactive 3 Month

EURIBOR Index (15%)
och Solactive Eurozone

Government Bond
Index (10%).

Aktiv avkastning %  -2,4 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,0 

Sharpekvot i index  0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -189 337
Värdeförändring på fondandelar  ** -7 683 7 126
Ränteintäker 7 0
Utdelningar 106 63
Valutakursvinster och -förluster netto -108 57
Övriga finansiella intäkter 286 312
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -7 581 7 894

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 618 629
Räntekostnader 3 2
Övriga kostnader 4 2
Summa kostnader 625 633
Årets resultat -8 206 7 261

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 747 601

Realisationförluster -989 -244

Orealiserade vinster/förluster 53 -21

Summa -189 337

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 568 1 141

Realisationförluster -164 -4

Orealiserade vinster/förluster -9 087 5 989

Summa -7 683 7 126

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 30 0,1 33 0,1
Fondandelar 36 969 98,0 46 782 98,5
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 36 999 98,1 46 814 98,6
Bankmedel och övriga likvida 
medel 829 2,2 709 1,5
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 23 0,1 31 0,1
Övriga tillgångar 19 0,1 7 0,0
Summa tillgångar 37 870 100,4 47 562 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 88 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 88 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 50 0,1 60 0,1
Övriga skulder 1 0,0 2 0,0
Summa skulder 138 0,4 62 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 37 732 100,0 47 500 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 207 0,5 2 213 4,7

1) Likvida medel 207 tEUR 

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 47 500 33 091
Andelsutgivning 7 095 14 917
Andelsinlösen -8 657 -7 769
Resultat enligt resultaträkning -8 206 7 261
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 37 732 47 500

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   12,4 

 
Underliggande 

exponering tEUR 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -1 168 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -1 087 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 137 724 2 533 6,7 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 190 270 2 154 5,7 
  4 687 12,4 
Fondandelar  4 687 12,4 

Övriga finansiella instrument   85,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA EUR 64 993 836 2,2 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 47 585 725 1,9 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 558 50 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 5 156 574 1,5 
Montanaro Better World Fund 360 693 405 1,1 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 11 462 1 259 3,3 
SHB Amerika Tema (A1 EUR) 8 589 1 218 3,2 
SHB Asien Tema (A1 EUR) 5 935 427 1,1 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 12 257 194 0,5 
SHB Europa Index Criteria (A1 EUR)  105 636 1 484 3,9 
SHB Global Högutdelande (A1 EUR) 45 816 577 1,5 
SHB Global Momentum (A1 EUR)  14 312 130 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 EUR) 10 954 382 1,0 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 12 096 429 1,1 
SHB Japan Tema (A1 EUR) 83 629 777 2,1 
SHB Norden Index Criteria (A1 EUR) 266 462 3 873 10,3 
SHB Norden Selektiv (A1 EUR) 41 511 2 135 5,7 
SHB Norden Tema (A1 EUR) 7 771 1 078 2,9 
SHB Nordiska Småbolag (A1 EUR) 19 545 2 509 6,7 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR) 31 399 1 041 2,8 
SHB USA Index Criteria (A1 EUR) 51 864 2 854 7,6 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 5 856 662 1,8 
  23 621 62,6 
RÄNTEFONDER

Schroder Int Sel Sustain Euro Credit EUR 6 092 568 1,5 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 3 288 283 0,7 
SHB Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR) 16 034 1 490 4,0 
SHB Euro Obligation (A1 EUR) 3 661 1 261 3,3 
SHB Euro Ränta (A1 EUR) 5 007 965 2,6 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 20 305 175 0,5 
SHB Kreditt (A1 NOK) 29 224 270 0,7 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 58 883 546 1,4 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 37 964 402 1,1 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ EUR 4 089 438 1,2 
  6 398 17,0 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc EUR 7 727 758 2,0 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD EUR 8 183 850 2,3 
Schroder GAIA Cat Bond IF HD 509 655 1,7 
  2 264 6,0 
Fondandelar  32 282 85,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -52 -0,1 
CHF/EUR 2)  -29 -0,1 
EUR/NOK 3)  -1 0,0 
EUR/SEK 4)5)  20 0,1 
EUR/USD 6)  10 0,0 
NZD/AUD 7)  -5 0,0 
  -58 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -58 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  36 999 98,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -88 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  821 2,2 
Total summa fondförmögenhet  37 732 100,0 
1) tAUD 1 221/tNZD  -1 397, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 724/tEUR  -763, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tEUR 351/tNOK - 3 707, motpart J.P. Morgan SE 
4) tEUR 1 157/tSEK -12 658, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tEUR 72/tSEK -792, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
6) tEUR 483/tUSD - 508, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
7) tNZD 1 300/tAUD  -1 221, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kapitalförvaltning 75

Identifieringskod för juridiska personer: 549300NHRRYZN7ZZ0Q36

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
41,61% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 41,61% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 41,61%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 508,94

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 076,60

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,68%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 999,64 90,18% 92,76%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 286,97 90,18% 92,76%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 15 045,13 90,18% 92,76%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 288,31

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

16 334,91

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

508,94 90,18% 92,76%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

39,54 90,18%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 076,60 69,85% 92,76%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

88,49 69,85%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,68% 90,72% 92,76%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

60,61% 67,29% 92,76%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

17,24% 34,87% 92,76%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,39

C – TILLVERKNING 15,86

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,66

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,60

F – BYGGVERKSAMHET 50,14

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,42

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,87

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,61

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,09% 90,86% 92,76%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,29 26,12% 92,76%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,50 55,95% 92,76%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,73% 92,76%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

51,19% 87,57% 92,76%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

11,07% 20,94% 92,76%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

32,12% 89,28% 92,76%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,73% 92,76%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

46,73% 90,79% 92,76%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,78% 82,93% 92,76%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,17 3,76% 3,79%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 3,76% 3,79%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria (A1
EUR)

- 10,27% SE

Handelsbanken USA Index Criteria (A1 EUR) - 7,56% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 6,71% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) - 6,65% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 5,71% SE

Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR) - 5,66% SE

Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund
(A7 EUR)

- 3,95% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 EUR - 3,93% SE

Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR) - 3,34% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 3,34% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) (A1
EUR)

- 3,23% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 EUR) - 2,86% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1
EUR)

- 2,76% SE

Handelsbanken Euro Ränta A1 EUR - 2,56% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd I
EUR H

- 2,25% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,55%

Nr 2 Annat
3,45%

Nr 1A Hållbara
41,61%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

54,94%

Taxonomiförenliga
2,07%

Andra
miljörelaterade

19,57%

Sociala
19,97%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 19,57% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,07% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 19,97% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 75, org.nr 515602-8614 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 75 for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kapitalforvaltning 75:s finansiella stallning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfaltar inte denna information och vi gor inget ultalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberaltelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberaltelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga alt rapportera delta. Vi har inget alt rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberaltelsen upprattas och alt den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den 
1 3 mars 2023 

~ 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Multi Asset 15 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 0-25% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen är kan variera mellan 60-100% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-20% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder .Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: HMNI Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y 
(26,25%), HMNI Index HMSMD25 (11,25%), OMRXTBILL (47,5%), 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (7,5%), SIX SRI 
Nordic 200 Net Index (7,5%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 

Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a att fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -5,8% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med låg risk. 
Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, 
räntor och alternativa investeringar. En investering i aktier, aktiefonder och 
alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och avkastningen 
i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
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har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid.  
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 38,9%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 19,1%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 29,2%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 4,8 % 
Alternativa tillgångar 6,0 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 89,2 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 105,23 111,75 105,59 104,14 100,23 101,03 - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -254 -15 -122 292 874 1 167 - - - -

Fondförmögenhet, mnSEK 2 022 2 418 2 301 2 397 2 023 1 172 - - - -

Antal andelar, tusental 19 217 21 640 21 790 23 013 20 181 11 606 - - - -

Total avkastning i %  -5,8 5,8 1,4 3,9 -0,8 1,0 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -4,8 4,0 1,7 4,8 -0,3 0,3 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,1 2,7 2,6 0,8 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -0,2 3,6 2,6 1,5 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,5 2,9 3,3 2,3 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 0,8 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 1,0 - - - - - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (7,5%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (7,5%), OMRX Treasury Bill Index (47,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (11,25%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y 
(HMSD6) (26,25%). 

T o m  2019-04-30: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (26,25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (11,25%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (7,5%), OMRXTBILL (47,5%), MSCI All Country World Index Net (7,5%). 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 0,75

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,75

Årlig avgift, % 0,92

Transaktionskostnader, tSEK 195

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 71,57

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 4,78

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  3,0 

Total risk i index %  3,4 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (7,5%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (7,5%),
OMRX Treasury Bill

Index (47,5%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) (11,25%),

HMNI Swe All
Government Dur Const
6Y (HMSD6) (26,25%).

Aktiv avkastning %  0,3 

Informationskvot  0,2 

Sharpekvot  -0,1 

Sharpekvot i index  -0,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -12 036 20 638
Värdeförändring på fondandelar  ** -115 434 119 983
Ränteintäker 265 4
Utdelningar 1 172 709
Valutakursvinster och -förluster netto -9 138 -1 913
Övriga finansiella intäkter 10 528 11 472
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -124 642 150 893

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 16 855 17 673
Räntekostnader 187 173
Övriga kostnader 195 135
Summa kostnader 17 237 17 981
Årets resultat -141 879 132 912

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 40 099 36 235

Realisationförluster -55 457 -13 548

Orealiserade vinster/förluster 3 323 -2 049

Summa -12 036 20 638

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 26 734 28 042

Realisationförluster -13 634 -910

Orealiserade vinster/förluster -128 534 92 850

Summa -115 434 119 983

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 947 0,1 718 0,0
Fondandelar 1 986 655 98,2 2 354 992 97,4
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 987 602 98,3 2 355 711 97,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 42 214 2,1 63 694 2,6
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 839 0,0 961 0,0
Övriga tillgångar 411 0,0 2 855 0,1
Summa tillgångar 2 031 066 100,5 2 423 221 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 6 108 0,3 1 328 0,1
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 6 108 0,3 1 328 0,1
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 315 0,1 1 548 0,1
Övriga skulder 1 354 0,1 2 076 0,1
Summa skulder 8 777 0,5 4 951 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 2 022 289 100,0 2 418 270 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 3 225 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 12 349 0,6 11 243 0,5

1) Likvida medel 3 225 tSEK 
2) Likvida medel 12 349 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 418 270 2 300 744
Andelsutgivning 343 832 597 538
Andelsinlösen -597 934 -612 924
Resultat enligt resultaträkning -141 879 132 912
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 022 289 2 418 270

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   2,5 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -69 090 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -65 679 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 136 325 27 879 1,4 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 179 732 22 626 1,1 
  50 505 2,5 
Fondandelar  50 505 2,5 

Övriga finansiella instrument   95,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 748 392 9 018 0,4 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 518 693 9 025 0,4 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 587 588 0,0 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 5 195 6 436 0,3 
Montanaro Better World Fund 325 808 4 069 0,2 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 11 513 14 058 0,7 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 8 082 12 748 0,6 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 6 014 4 815 0,2 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 12 432 2 190 0,1 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 115 543 18 050 0,9 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 54 030 7 060 0,3 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  36 920 3 697 0,2 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 14 149 5 493 0,3 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 11 464 4 518 0,2 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 81 034 8 375 0,4 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 259 156 41 895 2,1 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 39 472 22 573 1,1 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 7 400 11 411 0,6 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 18 987 27 107 1,3 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 33 403 12 320 0,6 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 49 351 30 197 1,5 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 6 149 7 735 0,4 
  263 378 13,0 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 84 052 80 321 4,0 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 1 836 704 228 222 11,3 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 2 336 536 231 411 11,4 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 481 449 46 105 2,3 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 844 705 77 012 3,8 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 765 688 77 064 3,8 
SHB Kreditt (A1 NOK) 755 285 77 535 3,8 
SHB Långränta (A1 SEK) 1 100 088 116 178 5,7 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 65 849 117 162 5,8 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 2 514 732 258 443 12,8 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 308 274 31 804 1,6 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 894 148 105 170 5,2 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 869 261 101 964 5,0 
  1 548 390 76,6 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc SEK 43 423 43 136 2,1 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD SEK 45 581 47 701 2,4 
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK 37 784 33 545 1,7 
  124 382 6,2 
Fondandelar  1 936 150 95,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -2 978 -0,1 
CHF/EUR 2)  -1 704 -0,1 
NZD/AUD 3)  -311 0,0 
SEK/NOK 4)  -1 115 -0,1 
SEK/USD 5)6)  947 0,0 
  -5 161 -0,3 
OTC-derivatinstrument  -5 161 -0,3 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 987 602 98,3 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -6 107 -0,3 
Netto, övriga tillgångar och skulder  40 795 2,0 
Total summa fondförmögenhet  2 022 289 100,0 
1) tAUD 6 317/tNZD -7 227, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 3 771/tEUR -3 976, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 6 728/tAUD -6 317, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 78 153/tNOK -75 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 34 345/tUSD -3 163, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 48 265/tUSD -4 700, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 15

Identifieringskod för juridiska personer: 549300GEENYIIL6ZBK74

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
40,73% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 40,73% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 40,73%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 486,33

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

940,38

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,35%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 026,19 70,01% 89,14%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 016,87 70,01% 89,14%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 53 348,32 70,01% 89,14%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

5 044,65

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

58 394,40

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

486,33 70,01% 89,14%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,58 70,01%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

940,38 38,22% 89,14%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

59,65 38,22%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,35% 68,31% 89,14%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

53,23% 52,54% 89,14%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

10,24% 32,20% 89,14%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 4,46

C – TILLVERKNING 10,12

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,03

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,74

F – BYGGVERKSAMHET 27,46

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,94

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,23

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,48

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,68% 68,52% 89,14%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,45 25,25% 89,14%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,59 38,74% 89,14%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 88,34% 89,14%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

43,23% 64,98% 89,14%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

4,54% 23,10% 89,14%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

28,29% 60,39% 89,14%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 88,34% 89,14%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

49,35% 68,51% 89,14%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,95% 63,92% 89,14%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,11 4,13% 5,11%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 4,13% 5,11%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Räntestrategi - 12,78% SE

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 11,44% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 11,29% SE

Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK) - 5,79% SE

Handelsbanken Långränta A1 SEK - 5,74% SE

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 5,20% LU

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 5,04% LU

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 3,97% LU

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 3,83% LU

Handelsbanken Kreditt A1NOK - 3,83% NO

Handelsbanken Inst Kortränta - 3,81% SE

Handelsbanken Hållbar Global Obligation - 3,81% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd
SEK H C

- 2,36% LU

Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A1
SEK)

- 2,28% SE

JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH - 2,13% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,06%

Nr 2 Annat
4,94%

Nr 1A Hållbara
40,73%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

54,33%

Taxonomiförenliga
1,55%

Andra
miljörelaterade

31,76%

Sociala
7,41%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 31,76% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,55% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 7,41% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 15, org.nr 515602-9026 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 15 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 15:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarh~tsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll . 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ell salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for all den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar all var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser all denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den {3 mars 2023 

d;:=c:1 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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Handelsbanken Multi Asset 25 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 10-35% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 40-80% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net Index (12,5%), 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (12,5%), 
OMRXTBILL (47,5%), HMNI Index HMSMD25 (8,25%), HMNI Index 
HMSD6, SEK Bond Dur 6y (19,25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 

Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p.g.a att fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -6,8% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS CARS. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med låg risk. 
Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, 
räntor och alternativa investeringar. En investering i aktier, aktiefonder och 
alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och avkastningen 
i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
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har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid.  
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 38,0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 17,8%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 27,7%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (12 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Stabil 25 (Finland) 
lades samman med Handelsbanken Stabil 25 (Sverige).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 14,9 % 

Alternativa tillgångar 11,8 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 
69,4 % 

Övrigt 3,9 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Multi Asset 25 A1 - SEK 162,64 174,46 160,92 156,83 147,34 149,44 142,08 138,64 135,32 -
 Multi Asset 25 B1 - SEK 94,29 103,21 97,15 97,63 94,44 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 95,20 104,01 97,70 97,99 94,60 99,73 - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -1 756 595 -2 722 928 1 671 3 568 302 1 858 541 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 28 855 32 821 29 711 31 849 29 040 27 816 10 523 9 971 7 943 -
 Multi Asset 25 A1 - SEK 28 702 32 644 29 530 31 642 28 858 27 650 10 523 9 971 7 943 -
 Multi Asset 25 B1 - SEK 62 66 59 60 55 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 92 111 122 147 127 166 - - - -

Antal andelar totalt, tusental 178 095 188 821 185 363 203 878 197 790 186 693 74 065 71 918 58 698 -
 Multi Asset 25 A1 - SEK 176 473 187 112 183 500 201 760 195 864 185 024 74 065 71 918 58 698 -
 Multi Asset 25 B1 - SEK 654 643 611 611 586 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 968 1 065 1 252 1 507 1 340 1 669 - - - -

Total avkastning i %  
 Multi Asset 25 A1 - SEK -6,8 8,4 2,6 6,4 -1,4 5,2 2,5 2,5 7,7 6,6
 Multi Asset 25 B1 - SEK -6,8 8,4 2,6 6,4 -1,4 5,2 2,5 2,5 7,7 6,6
 Multi Asset 25 B8 - SEK -6,6 8,6 2,8 6,7 -1,2 -0,2 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Multi Asset 25 A1 - SEK -4,9 7,3 2,6 7,7 -0,6 2,8 3,9 2,3 9,0 5,5
 Multi Asset 25 B1 - SEK -4,9 7,3 2,6 7,7 -0,6 2,8 3,9 2,3 9,0 5,5
 Multi Asset 25 B8 - SEK -4,9 7,3 2,6 7,7 -0,6 -0,1 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Multi Asset 25 A1 - SEK 1,9 2,5 2,5 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 0,8 1,0
 Multi Asset 25 B1 - SEK 1,9 2,5 2,5 0,8 0,9 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 1,9 2,5 2,5 0,8 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Multi Asset 25 A1 - SEK 0,5 5,5 4,5 2,4 1,8 3,8 2,5 5,0 7,1 6,5
 Multi Asset 25 B1 - SEK 0,5 5,5 4,5 2,4 1,8 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 0,7 5,7 4,7 2,6 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 1,0 4,9 5,1 3,5 1,1 3,3 3,1 5,6 7,2 5,1

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Multi Asset 25 A1 - SEK 1,7 4,2 3,0 3,0 3,2 4,9 5,1 4,4 4,7 4,9
 Multi Asset 25 B1 - SEK 1,7 4,2 3,0 3,0 3,2 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 1,9 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,3 3,9 3,2 3,2 3,4 4,6 5,0 4,6 5,0 4,9

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Multi Asset 25 A1 - SEK 3,3 4,7 3,7 3,9 4,1 3,5 3,2 3,3 - -
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 Multi Asset 25 B1 - SEK 3,3 4,7 3,7 3,9 4,1 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 3,5 4,5 3,9 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 - -

Utdelning per andel, SEK 
 Multi Asset 25 B1 - SEK 1,98 2,00 2,93 2,83 3,99 - - - - -
 Multi Asset 25 B8 - SEK 2,00 2,01 2,94 2,84 3,99 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (12,5%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (12,5%), OMRX Treasury Bill Index (47,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (8,25%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y 
(HMSD6) (19,25%). 

T o m  2017-04-26: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (26,25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (11,25%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (12,5%), OMRXTBILL (37,5%), MSCI All Country World Index Net (12,5%). 
T o m  2019-02-28: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (19,25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (8,25%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (12,5%), OMRXTBILL (47,5%), MSCI All Country World Index Net (12,5%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Multi Asset 25 A1 0,85
 Multi Asset 25 B1 0,85
 Multi Asset 25 B8 0,65

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Multi Asset 25 A1 0,85
 Multi Asset 25 B1 0,85
 Multi Asset 25 B8 0,65

Årlig avgift, % 
 Multi Asset 25 A1 1,07
 Multi Asset 25 B1 1,07
 Multi Asset 25 B8 0,87

Transaktionskostnader, tSEK 2 678

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Multi Asset 25 A1 80,38
 Multi Asset 25 B1 80,37
 Multi Asset 25 B8 61,52

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Multi Asset 25 A1 5,40
 Multi Asset 25 B1 5,40
 Multi Asset 25 B8 4,19

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,4

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 4,1 

Total risk % - B1 SEK 4,1 

Total risk % - B8 SEK 4,1 

Total risk i index % - A1 SEK 4,6 

Total risk i index % - B1 SEK 4,6 

Total risk i index % - B8 SEK 4,6 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (12,5%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (12,5%),
OMRX Treasury Bill

Index (47,5%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) (8,25%),

HMNI Swe All
Government Dur Const
6Y (HMSD6) (19,25%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,4 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,4 

Aktiv avkastning % - B8 SEK -0,2 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Informationskvot - B8 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot - B1 SEK 0,1 

Sharpekvot - B8 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - B8 SEK 0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -165 703 271 485
Värdeförändring på fondandelar  ** -1 843 318 2 342 429
Ränteintäker 4 069 108
Utdelningar 26 183 15 683
Valutakursvinster och -förluster netto -117 141 -5 873
Övriga finansiella intäkter 151 355 164 650
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -1 944 554 2 788 482

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 257 845 267 304
Räntekostnader 2 523 2 954
Övriga kostnader 2 678 1 629
Summa kostnader 263 046 271 887
Årets resultat -2 207 600 2 516 595

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 531 917 479 022

Realisationförluster -746 655 -181 631

Orealiserade vinster/förluster 49 036 -25 906

Summa -165 703 271 485

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 583 937 611 346

Realisationförluster -152 055 -6 786

Orealiserade vinster/förluster -2 275 199 1 737 869

Summa -1 843 318 2 342 429

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 11 167 0,1 9 718 0,0
Fondandelar 28 007 541 97,1 31 668 212 96,5
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 28 018 708 97,1 31 677 930 96,5
Bankmedel och övriga likvida 
medel 928 940 3,2 1 163 705 3,5
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 12 348 0,0 13 909 0,0
Övriga tillgångar 16 768 0,1 25 606 0,1
Summa tillgångar 28 976 764 100,4 32 881 150 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 79 055 0,3 13 127 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 79 055 0,3 13 127 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 20 978 0,1 23 705 0,1
Övriga skulder 21 233 0,1 23 189 0,1
Summa skulder 121 266 0,4 60 021 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 28 855 498 100,0 32 821 129 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 2 535 0,0
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 70 855 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 176 620 0,6 151 030 0,5

1) Likvida medel 70 855 tSEK 
2) Likvida medel 176 620 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 32 821 129 29 711 217
Andelsutgivning 3 245 426 5 025 292
Andelsinlösen -5 000 048 -4 428 302
Resultat enligt resultaträkning -2 207 600 2 516 595
Utdelning till andelsägarna -3 409 -3 673
Fondförmögenhet vid periodens slut 28 855 498 32 821 129
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Handelsbanken Mult i  Asset 25, for ts.

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   4,1 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -949 345 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -984 481 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 3 137 394 641 605 2,2 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 4 268 663 537 370 1,9 
  1 178 974 4,1 
Fondandelar  1 178 974 4,1 

Övriga finansiella instrument   92,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 18 070 756 217 753 0,8 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 10 395 443 180 881 0,6 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 13 290 13 321 0,0 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 106 680 132 178 0,5 
Montanaro Better World Fund 8 987 706 112 238 0,4 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 262 219 320 202 1,1 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 198 144 312 545 1,1 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 135 276 108 299 0,4 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 298 863 52 644 0,2 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 2 744 073 428 675 1,5 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 1 135 677 148 386 0,5 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  489 540 49 021 0,2 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 274 910 106 729 0,4 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 279 194 110 025 0,4 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 2 044 328 211 293 0,7 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 6 248 714 1 010 171 3,5 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 1 040 716 595 164 2,1 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 188 181 290 172 1,0 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 447 073 638 273 2,2 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 702 358 259 039 0,9 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 1 173 181 717 847 2,5 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 136 749 172 023 0,6 
  6 186 878 21,4 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 839 185 801 939 2,8 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 19 455 835 2 417 509 8,4 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 32 108 143 3 179 993 11,0 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 4 891 359 468 408 1,6 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 8 841 718 806 099 2,8 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 6 747 766 679 139 2,4 
SHB Kreditt (A1 NOK) 8 079 002 829 368 2,9 
SHB Långränta (A1 SEK) 10 689 073 1 128 846 3,9 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 674 938 1 200 889 4,2 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 27 911 418 2 868 502 9,9 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 6 571 993 678 027 2,3 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 10 224 423 1 202 597 4,2 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 8 294 671 972 965 3,4 
  17 234 282 59,7 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc SEK 1 164 178 1 156 483 4,0 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD SEK 1 256 860 1 315 304 4,6 
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK 1 053 851 935 620 3,2 
  3 407 407 11,8 
Fondandelar  26 828 567 93,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -40 271 -0,1 
CHF/EUR 2)  -23 212 -0,1 
NZD/AUD 3)  -4 203 0,0 
SEK/NOK 4)  -11 369 0,0 
SEK/USD 5)6)  11 167 0,0 
  -67 888 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -67 888 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  28 018 708 97,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -79 055 -0,3 
Netto, övriga tillgångar och skulder  915 845 3,2 
Total summa fondförmögenhet  28 855 498 100,0 
1) tAUD 85 424/tNZD  -97 728, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 51 368/tEUR  -54 167, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 90 979/tAUD  -85 424, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 797 159/tNOK -765 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 392 767/tUSD -36 172, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 518 595/tUSD -50 500, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 25

Identifieringskod för juridiska personer: 549300K461R9F6G3NW08

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
38,66% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 38,66% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 38,66%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 491,59

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

996,87

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,46%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 59 535,41 74,74% 89,95%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 15 151,48 74,74% 89,95%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 802 123,44 74,74% 89,95%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

74 687,90

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

876 811,54

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

491,59 74,74% 89,95%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,00 74,74%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

996,87 42,06% 89,95%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

69,18 42,06%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,46% 73,35% 89,95%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

54,39% 56,98% 89,95%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

13,09% 35,60% 89,95%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,72

C – TILLVERKNING 12,24

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,14

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,69

F – BYGGVERKSAMHET 38,16

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,08

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,05

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,49

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,99% 73,51% 89,95%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,53 28,69% 89,95%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,21 44,30% 89,95%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 89,31% 89,95%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

43,44% 70,12% 89,95%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

6,98% 25,99% 89,95%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

29,07% 67,09% 89,95%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 89,31% 89,95%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

47,91% 73,49% 89,95%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,15% 68,54% 89,95%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,13 3,10% 3,82%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 3,10% 3,82%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 11,02% SE

Handelsbanken Räntestrategi - 9,94% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 8,38% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd
SEK H C

- 4,56% LU

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 4,17% LU

Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK) - 4,16% SE

JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH - 4,01% LU

Handelsbanken Långränta A1 SEK - 3,91% SE

Handelsbanken Norden Index Criteria - 3,50% SE

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 3,37% LU

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat
Bond

- 3,24% LU

Handelsbanken Kreditt A1NOK - 2,87% NO

Handelsbanken Hållbar Global Obligation - 2,79% SE

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 2,78% LU

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 2,73% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,35%

Nr 2 Annat
5,65%

Nr 1A Hållbara
38,66%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,70%

Taxonomiförenliga
1,66%

Andra
miljörelaterade

27,73%

Sociala
9,27%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 27,73% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,66% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 9,27% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 25, org.nr 515602-6857 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 25 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfaltning har arsberattelsen uppraltats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden raltvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 25:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vari ultalande omfaltar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vari 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsniltet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort var! yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for var! ultalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vari ultalande avseende arsberaltelsen omfaltar inte denna information och vi gar inget ultalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberaltelsen ar det var! ansvar alt lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberaltelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen alt den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga alt rapportera delta. Vi har inget alt rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberaltelsen uppraltas och alt den ger en raltvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for alt uppratta en arsberaltelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberaltelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och alt lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara ultalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedtimer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgtira en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar htigre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en ftirstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar. 

• utvarderar vi den tivergripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den 13 mars 2023 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Multi Asset 40 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 25-55% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 25-65% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: HMNI Index HMSMD25 (6%), SIX SRI 
Nordic 200 Net Index (20%), OMRXTBILL (40%), HMNI Index HMSD6, 
SEK Bond Dur 6y (14%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets 
Index NTR (20%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 

Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a att  fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -8,4% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS CARS. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
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räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. 
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 38,3%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 17,3%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 27,0%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 29,9 % 

Alternativa tillgångar 11,8 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 54,5 % 

Övrigt 3,8 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Multi Asset 40 A1 - SEK 117,00 127,78 113,88 109,39 99,15 101,46 - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK 100,35 111,50 101,08 100,91 93,85 99,70 - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -1 118 -829 -1 723 -814 -833 3 762 - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 10 789 12 975 12 332 13 653 13 136 14 266 - - - -
 Multi Asset 40 A1 - SEK 10 734 12 892 12 259 13 582 13 097 14 245 - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK 55 83 73 71 39 21 - - - -

Antal andelar totalt, tusental 92 288 101 635 108 375 124 867 132 509 140 619 - - - -
 Multi Asset 40 A1 - SEK 91 744 100 887 107 650 124 159 132 092 140 412 - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK 543 748 725 708 417 207 - - - -

Total avkastning i %  
 Multi Asset 40 A1 - SEK -8,4 12,2 4,1 10,3 -2,3 1,5 - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK -8,2 12,5 4,5 10,7 -2,0 -0,2 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Multi Asset 40 A1 - SEK -5,9 12,2 3,8 12,3 -1,0 0,8 - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK -5,9 12,2 3,8 12,3 -1,0 0,0 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Multi Asset 40 A1 - SEK 1,8 2,4 2,4 0,9 - - - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK 1,8 2,3 2,3 0,9 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Multi Asset 40 A1 - SEK 1,4 8,1 7,2 3,8 - - - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK 1,7 8,4 7,5 4,1 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,8 7,9 8,0 5,4 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Multi Asset 40 A1 - SEK 2,9 - - - - - - - - -
 Multi Asset 40 B8 - SEK 3,2 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 4,0 - - - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 2,10 2,10 4,04 2,82 3,99 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (20%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (20%), OMRX Treasury Bill Index (40%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (6%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) 
(14%). 

T o m  2019-02-28: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (14%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (6%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (20%), OMRXTBILL (40%), MSCI All Country World Index Net (20%). 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Multi Asset 40 A1 1,25
 Multi Asset 40 B8 0,95

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Multi Asset 40 A1 1,25
 Multi Asset 40 B8 0,95

Årlig avgift, % 
 Multi Asset 40 A1 1,45
 Multi Asset 40 B8 1,15

Transaktionskostnader, tSEK 1 045

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Multi Asset 40 A1 116,28
 Multi Asset 40 B8 88,48

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Multi Asset 40 A1 7,91
 Multi Asset 40 B8 6,09

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 6,0 

Total risk % - B8 SEK 6,0 

Total risk i index % - A1 SEK 6,6 

Total risk i index % - B8 SEK 6,6 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (20%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (20%),
OMRX Treasury Bill

Index (40%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) (6%),

HMNI Swe All
Government Dur Const

6Y (HMSD6) (14%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK -1,4 

Aktiv avkastning % - B8 SEK -1,1 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - B8 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot - B8 SEK 0,3 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,4 

Sharpekvot i index - B8 SEK 0,4 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -59 134 111 391
Värdeförändring på fondandelar  ** -899 951 1 429 090
Ränteintäker 1 629 46
Utdelningar 15 731 10 324
Valutakursvinster och -förluster netto -46 215 5 377
Övriga finansiella intäkter 64 815 77 293
Övriga intäkter 2 0
Summa intäkter och värdeförändring -923 123 1 633 520

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 143 281 160 538
Räntekostnader 676 1 134
Övriga kostnader 1 045 679
Summa kostnader 145 002 162 351
Årets resultat -1 068 126 1 471 169

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 204 692 197 640

Realisationförluster -281 927 -74 847

Orealiserade vinster/förluster 18 102 -11 402

Summa -59 134 111 391

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 415 987 498 790

Realisationförluster -57 004 -4 194

Orealiserade vinster/förluster -1 258 934 934 494

Summa -899 951 1 429 090

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 2 890 0,0 3 909 0,0
Fondandelar 10 476 007 97,1 12 796 653 98,6
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 10 478 897 97,1 12 800 562 98,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 348 417 3,2 190 193 1,5
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 868 0,1 7 098 0,1
Övriga tillgångar 2 536 0,0 4 537 0,0
Summa tillgångar 10 835 718 100,4 13 002 389 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 28 363 0,3 3 878 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 28 363 0,3 3 878 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 11 535 0,1 13 758 0,1
Övriga skulder 6 950 0,1 9 869 0,1
Summa skulder 46 848 0,4 27 506 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 10 788 870 100,0 12 974 883 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 1 094 0,0
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 23 265 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 66 343 0,6 59 666 0,5

1) Likvida medel 23 265 tSEK 
2) Likvida medel 66 343 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 12 974 883 12 332 402
Andelsutgivning 663 853 1 091 880
Andelsinlösen -1 780 172 -1 919 000
Resultat enligt resultaträkning -1 068 126 1 471 169
Utdelning till andelsägarna -1 569 -1 568
Fondförmögenhet vid periodens slut 10 788 870 12 974 883

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   6,6 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -363 164 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -362 547 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 1 880 699 384 607 3,6 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 2 564 355 322 819 3,0 
  707 427 6,6 
Fondandelar  707 427 6,6 

Övriga finansiella instrument   90,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 10 501 433 126 542 1,2 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 6 131 027 106 680 1,0 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 7 895 7 914 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 71 330 88 379 0,8 
Montanaro Better World Fund 5 097 540 63 658 0,6 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 155 696 190 124 1,8 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 114 939 181 301 1,7 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 81 688 65 398 0,6 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 188 805 33 257 0,3 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 1 611 155 251 692 2,3 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 662 714 86 589 0,8 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  226 352 22 666 0,2 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 161 608 62 741 0,6 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 171 974 67 771 0,6 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 1 165 870 120 499 1,1 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 3 748 636 606 007 5,6 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 591 216 338 104 3,1 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 107 050 165 070 1,5 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 268 152 382 834 3,5 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 421 667 155 516 1,4 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 704 180 430 875 4,0 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 82 663 103 985 1,0 
  3 657 603 33,9 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 230 836 220 591 2,0 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 5 288 609 657 143 6,1 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 9 930 076 983 475 9,1 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 1 353 854 129 648 1,2 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 2 390 421 217 935 2,0 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 461 398 46 438 0,4 
SHB Kreditt (A1 NOK) 2 271 673 233 204 2,2 
SHB Långränta (A1 SEK) 2 849 586 300 938 2,8 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 183 427 326 364 3,0 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 7 264 974 746 633 6,9 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 3 138 288 323 774 3,0 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 2 733 550 321 520 3,0 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 2 834 977 332 543 3,1 
  4 840 206 44,9 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc SEK 435 681 432 801 4,0 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD SEK 466 226 487 906 4,5 
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK 394 300 350 064 3,2 
  1 270 771 11,8 
Fondandelar  9 768 580 90,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -15 041 -0,1 
CHF/EUR 2)  -8 646 -0,1 
NZD/AUD 3)  -1 570 0,0 
SEK/NOK 4)  -3 106 0,0 
SEK/USD 5)6)  2 890 0,0 
  -25 473 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -25 473 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  10 478 897 97,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -28 363 -0,3 
Netto, övriga tillgångar och skulder  338 336 3,1 
Total summa fondförmögenhet  10 788 870 100,0 
1) tAUD 31 905/tNZD -36 500, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 19 134/tEUR -20 177, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 33 980/tAUD -31 905, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 217 786/tNOK -209 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 106 726/tUSD -9 829, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 155 065/tUSD -15 100, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 40

Identifieringskod för juridiska personer: 5493000SCPN0EGGE5L74

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
38,95% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 38,95% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 38,95%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 499,28

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 024,35

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,54%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 23 790,87 80,37% 91,63%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 6 179,51 80,37% 91,63%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 329 667,65 80,37% 91,63%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

29 971,64

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

359 640,25

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

499,28 80,37% 91,63%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

40,78 80,37%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 024,35 49,97% 91,63%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

75,91 49,97%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,54% 79,20% 91,63%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

56,51% 60,87% 91,63%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

14,50% 36,55% 91,63%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,49

C – TILLVERKNING 14,65

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,29

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,64

F – BYGGVERKSAMHET 48,30

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,25

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,94

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,51

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,35% 79,31% 91,63%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,70 29,23% 91,63%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,44 48,81% 91,63%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 91,17% 91,63%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

45,84% 75,92% 91,63%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

8,00% 25,67% 91,63%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

29,90% 74,56% 91,63%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 91,17% 91,63%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

47,15% 79,28% 91,63%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,17% 73,55% 91,63%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,15 2,32% 2,86%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 2,32% 2,86%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 9,12% SE

Handelsbanken Räntestrategi - 6,92% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 6,09% SE

Handelsbanken Norden Index Criteria - 5,62% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd
SEK H C

- 4,52% LU

JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH - 4,01% LU

Handelsbanken USA Index Criteria - 3,99% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 3,56% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 3,55% SE

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat
Bond

- 3,24% LU

Handelsbanken Norden Selektiv - 3,13% SE

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 3,08% LU

Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK) - 3,03% SE

Handelsbanken Räntestrategi Plus (A7 SEK) - 3,00% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 2,99% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,93%

Nr 2 Annat
5,07%

Nr 1A Hållbara
38,95%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,97%

Taxonomiförenliga
1,82%

Andra
miljörelaterade

24,87%

Sociala
12,27%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 24,87% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,82% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 12,27% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 40, org.nr 515602-9034 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 40 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 40:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information . 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag , och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 

616



pwc 

revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Handelsbanken Multi Asset 50 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 35-65% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 15-55% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: HMNI Index HMSMD25 (4,5%), HMNI Index 
HMSD6, SEK Bond Dur 6y (10,5%), OMRXTBILL (35%), SIX SRI Nordic 
200 Net Index (25%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index 
NTR (25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över 
tid att avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  

Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer. 
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a att fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -9,3% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
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räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. 
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 36,9%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 16,5%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 25,9%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 39,9 % 

Alternativa tillgångar 11,3 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 48,8 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 227,64 251,07 218,74 207,98 183,99 188,89 174,58 166,91 158,46 141,57

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 19 2 704 457 1 429 2 680 1 251 376 3 040 722 450

Fondförmögenhet, mnSEK 28 566 31 455 24 897 23 345 19 330 17 250 14 761 13 746 6 537 5 161

Antal andelar, tusental 125 489 125 280 113 817 112 245 105 062 91 320 84 550 82 356 41 254 36 458

Total avkastning i %  -9,3 14,8 5,2 13,0 -2,6 8,2 4,6 5,3 11,9 13,0

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -6,5 15,6 4,7 15,4 -1,3 5,9 6,6 4,4 13,2 11,3

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,7 2,3 2,3 0,9 1,0 1,4 1,6 1,2 1,1 1,3

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 2,0 9,9 9,0 4,9 2,7 6,4 5,0 8,6 12,5 10,8

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 3,9 10,0 9,9 6,8 2,3 6,3 5,5 8,7 12,2 9,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 3,8 7,5 5,6 5,6 5,4 8,6 8,6 6,1 6,6 7,8

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 5,2 7,9 6,1 6,1 5,7 8,2 8,6 6,6 7,2 7,5

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 6,2 8,1 5,8 6,1 6,6 4,6 4,2 4,5 5,9 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 6,7 8,2 6,4 6,6 6,6 5,1 4,9 5,0 6,4 -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (25%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (25%), OMRX Treasury Bill Index (35%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (4,5%) och HMNI Swe All Government Dur Const 6Y 
(HMSD6) (10,5%). 

T o m  2014-01-02: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (17,5%), SHB NORDIX Port Nordic Net (NHNXPORT) (25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (7,5%), OMRXTBILL (25%), MSCI All Country World Index Net 
(25%) 

T o m  2017-04-26: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (17,5%),  VINX Benchmark Cap SEK_NI (25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) 7,5%, OMRXTBILL (25%), MSCI All Country World Index Net (25%) 
T o m  2019-04-30: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (10,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (4,5%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (25%), OMRXTBILL (35%), MSCI All Country World Index Net (25%) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,35

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,35

Årlig avgift, % 1,54

Transaktionskostnader, tSEK 2 677

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 124,37

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 8,52

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,2

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0
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Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  7,2 

Total risk i index %  8,0 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (25%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (25%),
OMRX Treasury Bill

Index (35%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) (4,5%) och

HMNI Swe All
Government Dur Const

6Y (HMSD6) (10,5%).

Aktiv avkastning %  -1,9 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,3 

Sharpekvot i index  0,5 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 10 4
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** -165 394 234 702
Värdeförändring på fondandelar  *** -2 498 823 3 776 956
Ränteintäker 4 914 59
Utdelningar 49 889 28 458
Valutakursvinster och -förluster netto -110 051 20 465
Övriga finansiella intäkter 174 456 183 252
Övriga intäkter 12 4
Summa intäkter och värdeförändring -2 544 987 4 243 900

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 391 501 385 827
Räntekostnader 2 703 2 492
Övriga kostnader 2 677 1 488
Summa kostnader 396 882 389 807
Årets resultat -2 941 869 3 854 093

* Specifikation av värdeförändring

Orealiserade vinster/förluster 10 4

Summa 10 4

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 503 300 419 384

Realisationförluster -714 029 -166 041

Orealiserade vinster/förluster 45 336 -18 640

Summa -165 394 234 702

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 887 536 686 369

Realisationförluster -109 239 -4 116

Orealiserade vinster/förluster -3 277 120 3 094 704

Summa -2 498 823 3 776 956

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 74 0,0 64 0,0
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 5 339 0,0 9 191 0,0
Fondandelar 27 397 759 95,9 30 195 180 96,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 27 403 172 95,9 30 204 435 96,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 1 266 385 4,4 1 279 013 4,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 287 0,1 16 308 0,1
Övriga tillgångar 15 688 0,1 31 953 0,1
Summa tillgångar 28 699 532 100,5 31 531 709 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 70 239 0,3 6 922 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 70 239 0,3 6 922 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 32 900 0,1 35 721 0,1
Övriga skulder 30 550 0,1 34 559 0,1
Summa skulder 133 689 0,5 77 201 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 28 565 844 100,0 31 454 509 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 5 224 0,0
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 64 278 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 164 527 0,6 142 749 0,5

1) Likvida medel 64 278 tSEK 
2) Likvida medel 164 527 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 31 454 509 24 896 515
Andelsutgivning 4 065 323 6 193 696
Andelsinlösen -4 012 119 -3 489 795
Resultat enligt resultaträkning -2 941 869 3 854 093
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 28 565 844 31 454 509

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

BÖRSHANDLADE RÅVAROR

Ishares Physical Gold ETC EUR 100 37 0,0 
Ishares Physical Gold ETC USD 100 37 0,0 
Börshandlade råvaror  74 0,0 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   8,2 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -908 403 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -886 926 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 6 181 726 1 264 178 4,4 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 8 588 831 1 081 224 3,8 
  2 345 401 8,2 
Fondandelar  2 345 401 8,2 

Övriga finansiella instrument   87,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 34 925 517 420 852 1,5 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 20 882 468 363 355 1,3 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 25 227 25 285 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 224 246 277 844 1,0 
Montanaro Better World Fund 15 990 913 199 695 0,7 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 506 270 618 219 2,2 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 382 762 603 757 2,1 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 256 866 205 642 0,7 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 535 500 94 327 0,3 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 4 995 616 780 407 2,7 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 2 304 357 301 084 1,1 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  651 612 65 250 0,2 
SHB Global Momentum (B1 SEK)  1 037 100 0,0 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 503 591 195 510 0,7 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 549 189 216 424 0,8 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 3 947 607 408 007 1,4 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 12 316 469 1 991 089 7,0 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 1 977 779 1 131 052 4,0 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 351 083 541 363 1,9 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 879 844 1 256 129 4,4 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 1 422 880 524 777 1,8 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 2 332 359 1 427 127 5,0 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 267 837 336 924 1,2 
  11 984 217 42,0 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 428 696 409 670 1,4 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 10 297 818 1 279 568 4,5 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 22 366 077 2 215 138 7,8 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 2 679 454 256 591 0,9 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 4 676 583 426 364 1,5 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 924 433 93 041 0,3 
SHB Kreditt (A1 NOK) 4 356 727 447 250 1,6 
SHB Långränta (A1 SEK) 5 640 250 595 653 2,1 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 353 104 628 262 2,2 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 14 906 269 1 531 942 5,4 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 6 571 892 678 016 2,4 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 5 244 566 616 866 2,2 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 5 438 664 637 955 2,2 
  9 816 316 34,4 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc SEK 1 128 180 1 120 723 3,9 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD SEK 1 206 504 1 262 607 4,4 
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK 978 245 868 496 3,0 
  3 251 825 11,4 
Fondandelar  25 052 358 87,7 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -38 061 -0,1 
CHF/EUR 2)  -22 112 -0,1 
NZD/AUD 3)  -3 972 0,0 
SEK/NOK 4)  -6 093 0,0 
SEK/USD 5)6)  5 339 0,0 
  -64 899 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -64 899 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  27 403 173 95,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -70 239 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  1 232 910 4,3 
Total summa fondförmögenhet  28 565 844 100,0 
1) tAUD 80 736/tNZD  -92 365, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 48 934/tEUR  -51 600, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 85 986/tAUD  -80 736, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 427 236/tNOK -410 000, morpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 207 948/tUSD  -19 151, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 330 668/tUSD  -32 200, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 50

Identifieringskod för juridiska personer: 549300AUNQ5XGHGD2K03

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
38,85% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 38,85% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 38,85%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 507,07

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 051,54

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,59%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 63 305,30 82,63% 91,52%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 17 013,64 82,63% 91,52%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 917 495,12 82,63% 91,52%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

80 320,30

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

997 815,66

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

507,07 82,63% 91,52%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

40,07 82,63%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 051,54 54,94% 91,52%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

79,96 54,94%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,59% 81,62% 91,52%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

57,83% 62,09% 91,52%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

15,71% 35,73% 91,52%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,37

C – TILLVERKNING 15,04

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,43

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,61

F – BYGGVERKSAMHET 44,71

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,34

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,92

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,51

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,57% 81,72% 91,52%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,86 28,22% 91,52%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,55 50,37% 91,52%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 91,15% 91,52%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

47,65% 78,31% 91,52%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

8,98% 24,14% 91,52%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

30,71% 77,99% 91,52%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 91,15% 91,52%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

46,98% 81,67% 91,52%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,20% 75,47% 91,52%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,15 1,76% 2,16%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 1,76% 2,16%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 7,75% SE

Handelsbanken Norden Index Criteria - 6,97% SE

Handelsbanken Räntestrategi - 5,36% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 5,00% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 4,48% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 4,43% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd
SEK H C

- 4,42% LU

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 4,40% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 3,96% SE

JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH - 3,92% LU

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 3,79% SE

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat
Bond

- 3,04% LU

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 2,73% SE

Handelsbanken Räntestrategi Plus (A7 SEK) - 2,37% SE

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 2,23% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,00%

Nr 2 Annat
6,00%

Nr 1A Hållbara
38,85%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,14%

Taxonomiförenliga
1,92%

Andra
miljörelaterade

22,80%

Sociala
14,14%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 22,80% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,92% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 14,14% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper
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är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 50, org.nr 515601-9977 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 50 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 50:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Multi Asset 60 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 45-75% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 5-45% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: HMNI Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y 
(7%), OMRXTBILL (30%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets 
Index NTR (30%), HMNI Index HMSMD25 (3%), SIX SRI Nordic 200 Net 
Index (30%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen 
över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 

Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer.   
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a att fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -10,3% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS CARS. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
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räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. 
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 36,5%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 16,1%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 25,4%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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Marknadsexponering*

Aktier 49,9 % 

Alternativa tillgångar 11,5 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 34,6 % 

Övrigt 4,0 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. Fondfakta - historik

 
1/1-31/12 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Multi Asset 60 A1 - SEK 128,07 142,79 121,35 114,25 98,45 101,57 - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK 108,85 124,04 107,75 105,41 93,06 99,61 - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -415 1 546 445 1 349 1 553 3 136 - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 14 086 16 170 12 325 11 251 8 486 7 264 - - - -
 Multi Asset 60 A1 - SEK 14 061 16 146 12 305 11 219 8 473 7 256 - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK 25 24 20 32 13 8 - - - -

Antal andelar totalt, tusental 110 027 113 275 101 586 98 505 86 206 71 513 - - - -
 Multi Asset 60 A1 - SEK 109 793 113 079 101 403 98 202 86 063 71 437 - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK 234 196 183 303 143 76 - - - -

Total avkastning i %  
 Multi Asset 60 A1 - SEK -10,3 17,7 6,2 16,0 -3,1 1,6 - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK -10,0 18,1 6,7 16,5 -2,7 -0,2 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Multi Asset 60 A1 - SEK -7,2 19,1 5,4 18,6 -1,6 1,2 - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK -7,2 19,1 5,4 18,6 -1,6 0,1 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Multi Asset 60 A1 - SEK 1,7 2,2 2,2 1,0 - - - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK 1,7 2,1 2,2 1,0 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Multi Asset 60 A1 - SEK 2,7 11,8 11,0 6,1 - - - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK 3,1 12,2 11,5 6,4 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 5,1 12,1 11,8 8,1 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Multi Asset 60 A1 - SEK 4,7 - - - - - - - - -
 Multi Asset 60 B8 - SEK 5,1 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 6,3 - - - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 2,86 2,85 4,22 2,79 3,98 - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (30%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (30%), OMRX Treasury Bill Index (30%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (3%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) 
(7%). 

T o m  2019-04-30: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (7%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (3%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (30%), OMRXTBILL (30%), MSCI All Country World Index Net (30%). 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Multi Asset 60 A1 1,40
 Multi Asset 60 B8 1,05

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Multi Asset 60 A1 1,40
 Multi Asset 60 B8 1,05

Årlig avgift, % 
 Multi Asset 60 A1 1,58
 Multi Asset 60 B8 1,23

Transaktionskostnader, tSEK 1 381

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Multi Asset 60 A1 127,69
 Multi Asset 60 B8 95,90

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Multi Asset 60 A1 8,80
 Multi Asset 60 B8 6,71

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 8,6 

Total risk % - B8 SEK 8,6 

Total risk i index % - A1 SEK 9,4 

Total risk i index % - B8 SEK 9,4 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (30%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (30%),
OMRX Treasury Bill

Index (30%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) (3%),

HMNI Swe All
Government Dur Const

6Y (HMSD6) (7%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK -2,4 

Aktiv avkastning % - B8 SEK -2,0 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - B8 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,3 

Sharpekvot - B8 SEK 0,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - B8 SEK 0,5 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -80 868 118 235
Värdeförändring på fondandelar  ** -1 448 008 2 254 104
Ränteintäker 2 262 25
Utdelningar 30 212 17 316
Valutakursvinster och -förluster netto -59 485 14 181
Övriga finansiella intäkter 94 658 100 546
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -1 461 227 2 504 408

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 204 789 203 028
Räntekostnader 1 276 1 138
Övriga kostnader 1 381 749
Summa kostnader 207 446 204 914
Årets resultat -1 668 673 2 299 494

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 257 073 211 552

Realisationförluster -360 012 -84 383

Orealiserade vinster/förluster 22 070 -8 934

Summa -80 868 118 235

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 535 872 297 213

Realisationförluster -52 223 -2 437

Orealiserade vinster/förluster -1 931 656 1 959 328

Summa -1 448 008 2 254 104

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 541 0,0 4 718 0,0
Fondandelar 13 549 923 96,2 15 671 591 96,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 13 551 464 96,2 15 676 310 96,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 579 490 4,1 503 805 3,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 595 0,1 9 042 0,1
Övriga tillgångar 6 619 0,0 14 020 0,1
Summa tillgångar 14 145 168 100,4 16 203 177 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 34 391 0,3 2 387 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 34 391 0,3 2 387 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 16 865 0,1 18 973 0,1
Övriga skulder 7 728 0,1 11 470 0,1
Summa skulder 58 984 0,4 32 829 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 14 086 184 100,0 16 170 348 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 6 545 0,0
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 33 533 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 79 678 0,6 72 984 0,5

1) Likvida medel 33 533 tSEK 
2) Likvida medel 79 678 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 16 170 348 12 325 058
Andelsutgivning 1 997 934 3 668 572
Andelsinlösen -2 412 865 -2 122 239
Resultat enligt resultaträkning -1 668 673 2 299 494
Utdelning till andelsägarna -560 -536
Fondförmögenhet vid periodens slut 14 086 184 16 170 348

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   9,9 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -429 301 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -443 988 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 3 685 943 753 784 5,4 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 5 035 842 633 948 4,5 
  1 387 732 9,9 
Fondandelar  1 387 732 9,9 

Övriga finansiella instrument   86,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 21 005 735 253 119 1,8 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 12 522 350 217 889 1,5 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 15 086 15 121 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 126 976 157 325 1,1 
Montanaro Better World Fund 10 262 432 128 157 0,9 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 297 893 363 765 2,6 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 219 652 346 471 2,5 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 156 068 124 945 0,9 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 304 266 53 596 0,4 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 3 006 231 469 629 3,3 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 1 322 493 172 795 1,2 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  399 325 39 987 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 321 529 124 828 0,9 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 325 885 128 425 0,9 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 2 322 257 240 018 1,7 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 7 287 716 1 178 137 8,4 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 1 122 194 641 760 4,6 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 209 404 322 897 2,3 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 529 097 755 377 5,4 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 827 140 305 060 2,2 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 1 395 887 854 117 6,1 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 154 920 194 882 1,4 
  7 088 299 50,3 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 146 037 139 555 1,0 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 3 420 480 425 016 3,0 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 9 272 444 918 344 6,5 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 885 602 84 807 0,6 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 1 479 963 134 928 1,0 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 708 71 0,0 
SHB Kreditt (A1 NOK) 1 467 233 150 622 1,1 
SHB Långränta (A1 SEK) 1 808 978 191 042 1,4 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 117 072 208 302 1,5 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 3 648 885 375 002 2,7 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 4 004 004 413 090 2,9 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 1 744 404 205 177 1,5 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 1 808 471 212 134 1,5 
  3 458 089 24,5 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc SEK 552 801 549 147 3,9 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD SEK 594 286 621 920 4,4 
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK 500 936 444 736 3,2 
  1 615 803 11,5 
Fondandelar  12 162 191 86,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -19 288 -0,1 
CHF/EUR 2)  -11 054 -0,1 
NZD/AUD 3)  -2 013 0,0 
SEK/NOK 4)  -2 036 0,0 
SEK/USD 5)6)  1 541 0,0 
  -32 850 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -32 850 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  13 551 464 96,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -34 391 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  569 111 4,0 
Total summa fondförmögenhet  14 086 184 100,0 
1) tAUD 40 914/tNZD -46 807, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 24 462/tEUR -25 795, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 43 575/tAUD -40 914, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 142 759/tNOK -137 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 132 473/tUSD -12 900, motpart Nordea Bank Abp 
6) tSEK 69 048/tUSD -6 359, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 60

Identifieringskod för juridiska personer: 549300JISRUVUB646M71

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,22% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 39,22% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,22%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 510,80

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 076,26

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,64%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 32 549,66 86,36% 92,75%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 8 868,04 86,36% 92,75%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 477 917,92 86,36% 92,75%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

41 419,32

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

519 337,50

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

510,80 86,36% 92,75%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

40,01 86,36%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 076,26 60,33% 92,75%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

84,36 60,33%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,64% 85,47% 92,75%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

58,88% 64,54% 92,75%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

16,74% 36,15% 92,75%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,44

C – TILLVERKNING 15,20

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,53

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,59

F – BYGGVERKSAMHET 44,89

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,38

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,87

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,53

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,77% 85,55% 92,75%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,00 28,31% 92,75%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,68 53,15% 92,75%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,50% 92,75%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

48,96% 82,09% 92,75%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

641



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

9,83% 23,65% 92,75%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,23% 82,80% 92,75%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,50% 92,75%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

46,68% 85,49% 92,75%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,26% 78,75% 92,75%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,20 1,29% 1,59%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 1,29% 1,59%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 8,36% SE

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 6,52% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 6,06% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 5,36% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 5,35% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 4,56% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 4,50% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd
SEK H C

- 4,42% LU

JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH - 3,90% LU

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 3,33% SE

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat
Bond

- 3,16% LU

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 3,02% SE

Handelsbanken Räntestrategi Plus (A7 SEK) - 2,93% SE

Handelsbanken Räntestrategi - 2,66% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 2,58% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,57%

Nr 2 Annat
5,43%

Nr 1A Hållbara
39,22%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,35%

Taxonomiförenliga
2,02%

Andra
miljörelaterade

21,00%

Sociala
16,19%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 21,00% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,02% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 16,19% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 60, org .nr 515602-9042 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 60 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 60:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den (3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Multi Asset 75 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 60-90% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 0-30% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net Index (37,5%), 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (37,5%), HMNI 
Index HMSMD25 (0,75%), HMNI Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y 
(1,75%), OMRXTBILL (22,5%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 

Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna 
har den aktiva risken varit högre än räntedelen i jämförelseindex framförallt 
via investeringar i fonder som investerar i företagsobligationer och 
tillväxtmarknadsobligationer. 
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a att fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -11,7% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. Vi har även sålt ut vårt innehav i valutafonden UBS CARS. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
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räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. 
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 32,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 15,2%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 23,4%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 65,0 % 
Alternativa tillgångar 10,8 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 
24,2 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 267,20 302,57 247,96 229,68 190,47 197,31 176,84 163,61 150,12 129,01

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 452 1 541 765 1 315 1 908 1 178 328 415 141 42

Fondförmögenhet, mnSEK 11 439 12 450 8 821 7 462 5 034 3 397 1 955 1 487 985 721

Antal andelar, tusental 42 812 41 148 35 575 32 491 26 429 17 217 11 053 9 087 6 562 5 586

Total avkastning i %  -11,7 22,0 8,0 20,6 -3,5 11,6 8,1 9,0 16,4 19,0

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -8,3 24,5 6,6 23,6 -2,0 9,2 9,3 6,5 17,6 17,4

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 1,8 2,0 2,1 1,2 1,2 1,5 1,9 1,7 1,3 1,6

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 3,8 14,8 14,1 7,9 3,8 9,8 8,5 12,6 17,7 15,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 6,8 15,2 14,7 10,0 3,4 9,2 7,9 11,9 17,5 13,8

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 6,3 11,3 8,7 8,9 8,1 12,7 12,7 8,4 8,8 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 8,1 11,9 9,0 9,0 7,9 11,9 12,1 8,6 9,3 -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 9,4 12,0 8,5 8,8 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 10,0 12,0 8,8 9,1 - - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (37,5%), OMRX Treasury Bill Index (22,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (0,75%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y 
(HMSD6) (1,75%). 

T o m  2014-01-02: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (8,75%), SHB NORDIX Port Nordic Net (NHNXPORT) (37,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (3,75%), OMRXTBILL (12,5%), MSCI All Country World Index Net 
(37,5%) 

T o m  2017-04-26: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (8,75%), VINX Benchmark Cap SEK_NI  (VINXBCAPSEKNI) (37,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (3,75%), OMRXTBILL (12,5%), MSCI All Country World 
Index Net (37,5%) 

T o m  2019-04-30: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (1,75%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (37,5%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (0,75%), OMRXTBILL (22,5%), MSCI All Country World Index Net (37,5%). 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,45

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,45

Årlig avgift, % 1,62

Transaktionskostnader, tSEK 1 070

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 130,21

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 9,08

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 4,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0
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Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  10,6 

Total risk i index %  11,5 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (37,5%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (37,5%),
OMRX Treasury Bill

Index (22,5%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) (0,75%),

HMNI Swe All
Government Dur Const

6Y (HMSD6) (1,75%).

Aktiv avkastning %  -3,0 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,4 

Sharpekvot i index  0,6 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -83 789 84 557
Värdeförändring på fondandelar  ** -1 278 766 2 048 052
Ränteintäker 2 109 18
Utdelningar 29 207 16 094
Valutakursvinster och -förluster netto -45 792 15 798
Övriga finansiella intäkter 79 948 81 863
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -1 297 081 2 246 384

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 164 216 156 840
Räntekostnader 693 747
Övriga kostnader 1 070 568
Summa kostnader 165 979 158 154
Årets resultat -1 463 060 2 088 229

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 174 939 154 474

Realisationförluster -277 648 -63 185

Orealiserade vinster/förluster 18 921 -6 732

Summa -83 789 84 557

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 413 941 216 457

Realisationförluster -30 243 -2 822

Orealiserade vinster/förluster -1 662 464 1 834 417

Summa -1 278 766 2 048 052

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 0 0,0 3 605 0,0
Fondandelar 10 963 762 95,8 12 201 828 98,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 10 963 762 95,8 12 205 433 98,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 502 839 4,4 253 334 2,0
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 615 0,1 7 605 0,1
Övriga tillgångar 9 147 0,1 11 751 0,1
Summa tillgångar 11 482 363 100,4 12 478 123 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 25 323 0,2 421 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 25 323 0,2 421 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 14 140 0,1 15 041 0,1
Övriga skulder 3 463 0,0 12 598 0,1
Summa skulder 42 926 0,4 28 059 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 11 439 438 100,0 12 450 064 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 5 570 0,0
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 23 722 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 64 089 0,6 49 329 0,4

1) Likvida medel 23 722 tSEK 
2) Likvida medel 64 089 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 12 450 064 8 820 942
Andelsutgivning 2 045 086 3 017 766
Andelsinlösen -1 592 652 -1 476 873
Resultat enligt resultaträkning -1 463 060 2 088 229
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 11 439 438 12 450 064

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   12,4 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -347 220 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -354 840 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 3 705 124 757 707 6,6 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 5 214 291 656 412 5,7 
  1 414 119 12,4 
Fondandelar  1 414 119 12,4 

Övriga finansiella instrument   83,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 20 056 200 241 677 2,1 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 12 131 124 211 082 1,8 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 14 634 14 668 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 136 248 168 813 1,5 
Montanaro Better World Fund 9 637 578 120 354 1,1 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 304 374 371 679 3,2 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 228 153 359 882 3,1 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 149 823 119 946 1,0 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 310 022 54 610 0,5 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 2 957 363 461 995 4,0 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 1 347 853 176 109 1,5 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  382 342 38 286 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 292 478 113 549 1,0 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 318 474 125 504 1,1 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 2 268 147 234 426 2,0 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 7 387 133 1 194 209 10,4 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 1 164 235 665 802 5,8 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 210 649 324 816 2,8 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 544 635 777 560 6,8 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 832 449 307 018 2,7 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 1 437 907 879 828 7,7 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 156 498 196 866 1,7 
  7 158 677 62,6 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 29 102 27 811 0,2 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 631 576 78 477 0,7 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 5 052 082 500 359 4,4 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 179 106 17 152 0,1 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 273 043 24 893 0,2 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 9 609 967 0,0 
SHB Kreditt (A1 NOK) 259 881 26 679 0,2 
SHB Långränta (A1 SEK) 361 489 38 176 0,3 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 19 053 33 900 0,3 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 857 88 0,0 
SHB Räntestrategi Plus (A7 SEK) 3 106 147 320 458 2,8 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 337 946 39 749 0,3 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 365 052 42 821 0,4 
  1 151 530 10,1 
ÖVRIGA FONDER

JPM Global Macro Sustain I Acc SEK 425 430 422 618 3,7 
JPM Mlti Man Alt-I Acc HD SEK 460 156 481 554 4,2 
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK 377 632 335 265 2,9 
  1 239 437 10,8 
Fondandelar  9 549 644 83,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 
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Handelsbanken Mult i  Asset 75, for ts.

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -14 710 -0,1 
CHF/EUR 2)  -8 571 -0,1 
NZD/AUD 3)  -1 535 0,0 
SEK/NOK 4)  -419 0,0 
SEK/USD 5)6)  -88 0,0 
  -25 323 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -25 323 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  10 963 762 95,8 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -25 323 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  500 998 4,4 
Total summa fondförmögenhet  11 439 438 100,0 
1) tAUD 31 203/tNZD -35 697, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 18 968/tEUR -20 001, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 33 232/tAUD -31 203, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 29 385/tNOK -28 200, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 13 671/tUSD -1 259, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 64 696/tUSD -6 300, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 75

Identifieringskod för juridiska personer: 5493002ZEJV7E20GX376

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,55% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 39,55% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,55%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 520,61

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 105,49

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,70%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 27 391,79 90,85% 93,85%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7 663,14 90,85% 93,85%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 419 343,61 90,85% 93,85%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

35 055,60

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

454 399,81

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

520,61 90,85% 93,85%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

39,51 90,85%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 105,49 68,53% 93,85%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

89,83 68,53%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,70% 90,16% 93,85%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

60,46% 67,17% 93,85%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

18,55% 35,39% 93,85%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,33

C – TILLVERKNING 15,96

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,70

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,56

F – BYGGVERKSAMHET 47,59

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,41

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,86

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,56

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,04% 90,23% 93,85%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,20 27,11% 93,85%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,84 56,07% 93,85%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 93,73% 93,85%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

51,14% 86,68% 93,85%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

11,45% 21,65% 93,85%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

32,16% 88,91% 93,85%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 93,73% 93,85%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

46,53% 90,16% 93,85%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,29% 82,58% 93,85%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,32 0,57% 0,68%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,57% 0,68%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 10,44% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 7,69% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 6,80% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 6,62% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 5,82% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 5,74% SE

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 4,37% SE

JPMorgan Fds Multi-Manager Alternatives Fd
SEK H C

- 4,21% LU

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 4,04% SE

JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH - 3,69% LU

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 3,25% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 3,15% SE

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat
Bond

- 2,93% LU

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 2,84% SE

Handelsbanken Räntestrategi Plus (A7 SEK) - 2,80% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,58%

Nr 2 Annat
5,42%

Nr 1A Hållbara
39,55%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,03%

Taxonomiförenliga
2,17%

Andra
miljörelaterade

18,24%

Sociala
19,13%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,24% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,17% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 19,13% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 75, org.nr 515602-3532 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 75 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 75:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen , daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den I~ mars 2023 

~a_ 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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663 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Multi Asset 100 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 85-115% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 0-20% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på www.handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened 
Global Markets Index NTR (50%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (50%). 
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att 
avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer.  Vidare analyserar och väljer teamet de ingående 
fonderna utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också 
i sin strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 

högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit högre än 
föregående år. 

Portföljen

Fonden sjönk med -13,9% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Vi har under större delen av året haft en undervikt i 
aktier, även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå 
har vi under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. En investering i 
aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög 
risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid.  
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 



664  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Mult i  Asset 100, for ts.

har en ökad känslighet för marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 

andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 31,4%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 16,2%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 22,4%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 90,0 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 6,2 % 
Övrigt 3,8 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Multi Asset 100 A1 - SEK 414,93 481,74 371,69 338,81 261,97 272,66 238,26 220,41 201,74 168,87
 Multi Asset 100 A1 - EUR 37,31 46,79 36,99 32,24 25,85 27,73 24,87 24,07 21,30 -
 Multi Asset 100 A1 - NOK 392,29 469,20 387,50 318,04 255,86 272,39 225,75 231,41 193,22 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 339 1 648 944 1 356 1 055 1 037 667 907 320 75

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 22 787 26 093 18 678 16 150 11 343 10 822 8 499 7 181 5 759 4 409
 Multi Asset 100 A1 - SEK 22 314 25 553 18 316 15 832 11 114 10 601 8 318 7 010 5 601 4 409
 Multi Asset 100 A1 - EUR 35 42 28 23 16 14 11 11 10 -
 Multi Asset 100 A1 - NOK 81 105 89 74 61 80 70 78 56 -

Antal andelar totalt, tusental 54 918 54 165 50 253 47 666 43 298 39 692 35 672 32 581 28 546 -
 Multi Asset 100 A1 - SEK 53 777 53 043 49 279 46 728 42 425 38 879 34 909 31 807 27 762 26 109
 Multi Asset 100 A1 - EUR 933 899 744 704 635 520 452 437 492 -
 Multi Asset 100 A1 - NOK 208 223 229 234 238 293 311 337 292 -

Total avkastning i %  
 Multi Asset 100 A1 - SEK -13,9 29,6 9,7 29,3 -3,9 14,4 8,1 9,3 19,5 23,6
 Multi Asset 100 A1 - EUR -20,3 26,5 14,7 24,7 -6,8 11,5 3,3 13,0 11,6 19,8
 Multi Asset 100 A1 - NOK -16,4 21,1 21,8 24,3 -6,1 20,7 -2,4 19,8 21,1 36,5

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Multi Asset 100 A1 - SEK -11,0 33,8 8,4 32,4 -2,7 12,6 11,9 8,4 22,1 23,8
 Multi Asset 100 A1 - EUR -17,6 30,5 13,3 27,7 -5,6 9,7 7,0 12,1 14,1 20,0
 Multi Asset 100 A1 - NOK -13,6 25,0 20,4 27,2 -4,9 18,7 1,0 18,8 23,8 36,7

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Multi Asset 100 A1 - SEK 2,2 1,9 1,9 1,5 1,5 1,3 1,8 1,7 1,4 1,7
 Multi Asset 100 A1 - EUR 2,2 1,9 1,9 1,5 1,5 1,3 1,8 1,7 1,4 -
 Multi Asset 100 A1 - NOK 2,2 1,9 1,9 1,5 1,5 1,3 1,8 1,7 1,4 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Multi Asset 100 A1 - SEK 5,7 19,2 19,1 11,5 4,9 11,2 8,7 14,2 21,5 18,9
 Multi Asset 100 A1 - EUR 0,4 20,5 19,6 7,8 2,0 7,3 8,1 12,3 15,6 19,3
 Multi Asset 100 A1 - NOK 0,6 21,5 23,1 8,1 6,5 8,5 8,1 20,4 28,6 23,9

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 9,1 20,4 19,8 13,5 4,7 12,3 10,1 15,0 22,9 18,4
EUR 3,7 21,6 20,3 9,8 1,8 8,3 9,5 13,1 17,0 18,7
NOK 3,9 22,6 23,8 10,0 6,3 9,5 9,5 21,3 30,1 23,3

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Multi Asset 100 A1 - SEK 8,8 15,1 11,0 10,9 9,2 14,8 14,8 9,6 10,5 13,0
 Multi Asset 100 A1 - EUR 6,1 13,5 9,0 8,6 6,3 11,7 13,1 9,3 12,2 18,0
 Multi Asset 100 A1 - NOK 7,6 15,8 10,9 10,5 9,9 18,4 16,8 13,9 14,2 14,4

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 10,7 16,0 12,0 12,0 10,2 15,6 15,7 10,5 11,4 12,6
EUR 8,0 14,4 9,9 9,7 7,2 12,5 14,0 10,1 13,1 17,6
NOK 9,5 16,7 11,8 11,5 10,9 19,2 17,7 14,9 15,2 14,0

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Multi Asset 100 A1 - SEK 11,7 15,0 10,3 10,7 11,1 6,2 5,5 5,8 8,3 -
 Multi Asset 100 A1 - EUR 8,9 13,3 9,1 10,4 12,0 5,8 4,9 6,1 7,8 -
 Multi Asset 100 A1 - NOK 12,9 16,3 12,4 12,3 12,2 8,1 5,9 8,1 8,8 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 13,1 15,9 11,2 11,7 11,4 6,8 6,3 6,3 8,8 -
EUR 10,2 14,2 10,0 11,4 12,3 6,4 5,7 6,6 8,3 -
NOK 14,3 17,2 13,3 13,3 12,5 8,7 6,8 8,6 9,3 -
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Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Omräkningskurs EUR/NOK - - - - - - - - 1,04 -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 1,06 0,95 1,04 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (50%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (50%). 
T o m  2014-01-01: SHB NORDIX Port Nordic Net (NHNXPORT) (50%), MSCI All Country World Index Net (50%). 
T o m  2019-04-30: MSCI AC World Net (50%), VINX Benchmark Cap SEK NI (50%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,55

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,55

Årlig avgift, % 1,60

Transaktionskostnader, tSEK 2 038

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 135,60

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 9,65

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 4,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 13,8 

Total risk % - A1 EUR 16,6 

Total risk % - A1 NOK 12,6 

Total risk i index % - A1 SEK 15,2 

Total risk i index % - A1 EUR 18,1 

Total risk i index % - A1 NOK 13,6 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (50%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (50%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK -3,5 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -3,3 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -3,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,4 

Sharpekvot - A1 EUR 0,0 

Sharpekvot - A1 NOK 0,0 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,6 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -278 620 360 173
Värdeförändring på fondandelar  ** -3 175 200 5 467 489
Ränteintäker 2 814 59
Utdelningar 78 813 45 436
Valutakursvinster och -förluster netto -100 908 47 028
Övriga finansiella intäkter 189 352 204 410
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -3 283 747 6 124 594

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 358 095 354 309
Räntekostnader 1 732 1 740
Övriga kostnader 2 038 1 679
Summa kostnader 361 865 357 728
Årets resultat -3 645 612 5 766 866

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 294 030 500 356

Realisationförluster -561 287 -147 194

Orealiserade vinster/förluster -11 363 7 011

Summa -278 620 360 173

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 380 763 703 996

Realisationförluster - -3 880

Orealiserade vinster/förluster -4 555 963 4 767 373

Summa -3 175 200 5 467 489

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 7 657 0,0
Fondandelar 22 365 875 98,2 25 089 007 96,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 22 365 875 98,2 25 096 664 96,2
Bankmedel och övriga likvida 
medel 502 091 2,2 1 019 388 3,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 493 0,1 20 737 0,1
Övriga tillgångar 9 805 0,0 19 509 0,1
Summa tillgångar 22 893 265 100,5 26 156 299 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 51 235 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 51 235 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 30 287 0,1 33 627 0,1
Övriga skulder 24 565 0,1 29 283 0,1
Summa skulder 106 087 0,5 62 910 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 22 787 178 100,0 26 093 388 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 11 407 0,0
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 47 395 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 98 148 0,4 160 991 0,6

1) Likvida medel 47 395 tSEK 
2) Likvida medel 98 148 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 26 093 388 18 678 308
Andelsutgivning 2 768 168 4 119 624
Andelsinlösen -2 428 767 -2 471 410
Resultat enligt resultaträkning -3 645 612 5 766 866
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 22 787 178 26 093 388

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   16,6 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

Emini S&P500 ESG  Mar23 95 004 0 0,0 
OMXS30 ESG Future Jan 2023 -343 677 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -707 229 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 9 945 979 2 033 976 8,9 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 13 826 397 1 740 566 7,6 

Fondandelar  3 774 542 16,6 

Övriga finansiella instrument   81,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 54 798 004 660 316 2,9 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 32 289 686 561 841 2,5 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 38 927 39 018 0,2 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 345 530 428 117 1,9 
Montanaro Better World Fund 24 584 637 307 013 1,3 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 816 497 997 045 4,4 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SHB Amerika Tema (A1 SEK) 612 694 966 444 4,2 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 413 376 330 940 1,5 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 889 036 156 601 0,7 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 7 785 390 1 216 221 5,3 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 3 412 059 445 815 2,0 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  1 064 872 106 633 0,5 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 779 012 302 437 1,3 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 843 018 332 216 1,5 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 6 018 281 622 023 2,7 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 17 762 786 2 871 544 12,6 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 3 093 715 1 769 233 7,8 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 575 292 887 088 3,9 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 1 441 007 2 057 285 9,0 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 2 185 714 806 120 3,5 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 3 597 718 2 201 376 9,7 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 418 118 525 971 2,3 

RÄNTEFONDER

SHB Räntestrategi (A1 SEK) 356 37 0,0 

Fondandelar  18 591 333 81,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -29 918 -0,1 
CHF/EUR 2)  -17 135 -0,1 
NZD/AUD 3)  -3 122 0,0 
SEK/USD 4)  -1 059 0,0 
  -51 235 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -51 235 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  22 365 875 98,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -51 235 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  472 537 2,1 
Total summa fondförmögenhet  22 787 178 100,0 
1) tAUD 63 462/tNZD  -72 603, motpart J.P. Morgan SE 
2) tSEK 103 719/tUSD  -10 100, motpart Nordea Bank Abp 
3) tNZD 67 589/tAUD  -63 462, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tCHF 37 921/tEUR  -39 987, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 100

Identifieringskod för juridiska personer: 549300Q8JPW68MUPQL52

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
44,57% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 44,57% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 44,57%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 538,56

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 107,82

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,72%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 57 007,64 96,65% 97,20%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 17 101,12 96,65% 97,20%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 962 096,63 96,65% 97,20%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

74 110,19

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 036 207,20

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

538,56 96,65% 97,20%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

38,34 96,65%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 107,82 84,59% 97,20%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

89,52 84,59%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,72% 96,09% 97,20%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

62,85% 68,33% 97,20%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

19,48% 29,19% 97,20%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,43

C – TILLVERKNING 16,84

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,92

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,55

F – BYGGVERKSAMHET 52,70

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,43

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,88

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,56

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,42% 96,17% 97,20%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,16 19,71% 97,20%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,60 56,17% 97,20%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,19% 97,20%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

56,31% 92,18% 97,20%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,72% 12,83% 97,20%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,45% 95,96% 97,20%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,19% 97,20%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

47,86% 96,08% 97,20%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,06% 86,87% 97,20%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 12,60% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 9,66% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 9,03% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 8,93% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 7,76% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 7,64% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 5,34% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 4,38% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 4,24% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 3,89% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema - 3,54% SE

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste
Fund ac

- 2,90% LU

Handelsbanken Japan Tema (SEK) - 2,73% JP

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 2,47% LU

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 2,31% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,20%

Nr 2 Annat
2,80%

Nr 1A Hållbara
44,57%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,63%

Taxonomiförenliga
2,52%

Andra
miljörelaterade

18,13%

Sociala
23,92%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,13% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,52% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 23,92% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 100, org.nr 515601-9985 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 100 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspeklionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 100:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vari uttalande omfallar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vari 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnillet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort var! yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser all de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart ullalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vari ullalande avseende arsberallelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberallelsen ar det vart ansvar all lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen all den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga all rapportera delta. Vi har inget all rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for all arsberattelsen upprattas och all den ger en rallvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for all uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar all uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och all lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for all en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen , vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt satt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den ( 3 mars 2023 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Multi Asset 120 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 
aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella 
instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella 
instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna 
exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens 
diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. 
Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa 
fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktieandelen i 
fonden kan variera mellan 100-140% beroende på marknadsläget. 
Ränteandelen kan variera mellan 0-20% beroende på marknadsläget. 
Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på 
marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån 
rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net 
Index (60%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (60%), 
OMRX Treasury Bill Index (-20%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier, räntor och alternativa strategier. Fördelning av 
exponering beror på förvaltarteamets löpande analys av 
marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering och 
likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att aktiemarknaden kommer att 
stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder och minskar i räntefonder. 
Exponeringen mot aktiemarknaden, räntemarknaden eller alternativa 
investeringar ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller för 
fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 

enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit högre än 
föregående år. 

Portföljen

Fonden sjönk med -15,3% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Vi har under större delen av året haft en undervikt i 
aktier, även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå 
har vi under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med hög risk. 
Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, 
räntor och alternativa investeringar. En investering i aktier, aktiefonder och 
alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och avkastningen 
i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande 
värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att 
när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande 
värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som 
placerar i räntebärande instrument med lång återstående räntebindningstid 
har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument 
med kortare återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden på 
innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid.  
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden 
och för att skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
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Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 69,8%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 40,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 56,4%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 109,9 % 

Räntebärande inkl. likvida medel -9,9 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 173,94 205,32 150,10 136,90 100,03 105,09 - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 22 558 125 201 308 151 - - - -

Fondförmögenhet, mnSEK 1 704 1 990 989 784 412 154 - - - -

Antal andelar, tusental 9 797 9 694 6 589 5 725 4 119 1 461 - - - -

Total avkastning i %  -15,3 36,8 9,6 36,9 -4,8 5,1 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -13,4 41,6 9,7 39,9 -3,2 2,5 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,5 2,3 2,3 1,7 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 7,6 22,5 22,5 14,1 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 10,7 24,6 23,8 16,3 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 10,6 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 12,7 - - - - - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (60%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (60%), OMRX Treasury Bill Index (-20%). 
T o m  2019-02-28: VINX Benchmark Cap SEK_NI (60%), OMRXTBILL (-20%), MSCI All Country World Index Net (60%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,60

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,60

Årlig avgift, % 1,66

Transaktionskostnader, tSEK 291

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 137,63

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 9,92

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  16,4 

Total risk i index %  18,3 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (60%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (60%),
OMRX Treasury Bill

Index (-20%).

Aktiv avkastning %  -3,1 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,5 

Sharpekvot i index  0,6 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -97 771 109 106
Värdeförändring på fondandelar  ** -243 433 314 974
Ränteintäker 609 23
Utdelningar 6 957 3 606
Valutakursvinster och -förluster netto 38 133 25 940
Övriga finansiella intäkter 15 517 14 848
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -279 987 468 497

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 27 209 24 074
Räntekostnader 331 262
Övriga kostnader 291 322
Summa kostnader 27 830 24 658
Årets resultat -307 817 443 839

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 27 389 124 348

Realisationförluster -103 257 -21 653

Orealiserade vinster/förluster -21 903 6 411

Summa -97 771 109 106

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 58 644 22 754

Realisationförluster -656 -216

Orealiserade vinster/förluster -301 421 292 436

Summa -243 433 314 974
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Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 437 0,1 10 327 0,5
Fondandelar 1 627 390 95,5 1 815 091 91,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 628 827 95,6 1 825 418 91,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 84 798 5,0 161 453 8,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 334 0,1 1 567 0,1
Övriga tillgångar 1 726 0,1 10 005 0,5
Summa tillgångar 1 716 685 100,7 1 998 444 100,4

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 8 900 0,5 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 8 900 0,5 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 331 0,1 2 605 0,1
Övriga skulder 1 287 0,1 5 395 0,3
Summa skulder 12 518 0,7 8 000 0,4
Fondförmögenhet Not 1) 1 704 168 100,0 1 990 444 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 8 031 0,4
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 8 836 0,5 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 24 134 1,4 40 006 2,0

1) Likvida medel 8 836 tSEK 
2) Likvida medel 24 134 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 1 990 444 988 928
Andelsutgivning 560 327 1 123 799
Andelsinlösen -538 785 -566 122
Resultat enligt resultaträkning -307 817 443 839
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 704 168 1 990 444

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   19,9 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

Emini S&P500 ESG  Mar23 209 361 0 0,0 
OMX Oslo 20 Future Jan 2023 33 886 0 0,0 
OMXS30 ESG Future Jan 2023 92 710 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -15 938 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 899 395 183 928 10,8 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 1 238 491 155 910 9,1 
  339 839 19,9 
Fondandelar  339 839 19,9 

Övriga finansiella instrument   75,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 4 999 578 60 245 3,5 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 2 957 720 51 464 3,0 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 3 378 3 386 0,2 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 33 537 41 552 2,4 
Montanaro Better World Fund 2 229 126 27 837 1,6 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 72 166 88 124 5,2 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 49 400 77 923 4,6 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 40 283 32 250 1,9 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 85 060 14 983 0,9 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 458 135 71 569 4,2 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 318 254 41 583 2,4 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  99 731 9 987 0,6 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 72 390 28 104 1,6 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 79 232 31 224 1,8 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 560 926 57 975 3,4 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 644 733 104 228 6,1 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 276 780 158 285 9,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

SHB Norden Tema (A1 SEK) 51 265 79 049 4,6 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 128 024 182 776 10,7 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 208 798 77 008 4,5 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 38 158 48 001 2,8 
  1 287 552 75,6 
Fondandelar  1 287 552 75,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -2 167 -0,1 
CHF/EUR 2)  -1 246 -0,1 
DKK/SEK 3)  390 0,0 
EUR/SEK 4)  891 0,1 
NOK/SEK 5)  156 0,0 
NZD/AUD 6)  -226 0,0 
SEK/USD 7)  -78 0,0 
USD/SEK 8)  -5 183 -0,3 
  -7 463 -0,4 
OTC-derivatinstrument  -7 463 -0,4 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 628 827 95,6 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -8 900 -0,5 
Netto, övriga tillgångar och skulder  84 240 4,9 
Total summa fondförmögenhet  1 704 168 100,0 
1) tAUD 4 596/tNZD -5 258, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 2 758/tEUR -2 908 motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tDKK 22 000/tSEK -32 540 motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
4) tEUR 6 720/tSEK -73 876, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tNOK 10 500/tSEK -10 941, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tNZD 4 895/tAUD -4 596, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
7) tSEK 7 599/tUSD -740, motpart Nordea Bank Abp 
8) tUSD 19 590/tSEK -208 724, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Multi Asset 120

Identifieringskod för juridiska personer: 549300MIU7ZB19GK6B70

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
43,66% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 43,66% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 43,66%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 609,66

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 201,78

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,49%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 468,78 93,81% 94,37%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 346,72 93,81% 94,37%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 78 929,57 93,81% 94,37%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

5 816,59

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

84 747,27

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

609,66 93,81% 94,37%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,64 93,81%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 201,78 78,99% 94,37%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

94,23 78,99%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,49% 93,15% 94,37%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

63,80% 65,87% 94,37%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

19,06% 30,58% 94,37%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 4,84

C – TILLVERKNING 22,60

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,88

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,50

F – BYGGVERKSAMHET 63,76

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,74

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,33

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,57

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,20% 93,23% 94,37%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,26 22,57% 94,37%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,31 55,81% 94,37%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 94,37% 94,37%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

54,29% 89,04% 94,37%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,56% 15,04% 94,37%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,06% 93,02% 94,37%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 94,37% 94,37%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

48,53% 93,15% 94,37%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,52% 84,49% 94,37%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 10,79% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 10,73% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 9,29% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 9,15% SE

Handelsbanken Norden Index Criteria - 6,12% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 5,17% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 4,64% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 4,57% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema - 4,52% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 4,20% SE

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste
Fund ac

- 3,54% LU

Handelsbanken Japan Tema (SEK) - 3,40% JP

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 3,02% LU

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 2,82% LU

Handelsbanken Global Högutdelande - 2,44% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,37%

Nr 2 Annat
5,63%

Nr 1A Hållbara
43,66%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

50,71%

Taxonomiförenliga
2,65%

Andra
miljörelaterade

18,57%

Sociala
22,45%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,57% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,65% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 22,45% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 120, org .nr 515602-9059 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberaltelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 120 for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfaltning har arsberaltelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Multi Asset 120:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart ultalande omfaltar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsniltet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart ultalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart ultalande avseende arsberaltelsen omfaltar inte denna information och vi gar inget ultalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar alt lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberaltelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen alt den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga alt rapportera delta. Vi har inget alt rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberaltelsen uppraltas och alt den ger en raltvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for alt uppralta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberaltelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och alt lamna en revisionsberaltelse 
som innehaller vara ultalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 

690



pwc 

revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

~~ 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Pension 50 Aktiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och är främst anpassad för pensionssparande 
för dig som är född på 50-talet. Målet är att ge en god avkastning med 
successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering samt att 
långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad 
som jämförelseindex. Vi minskar andelen aktier och ökar andelen 
räntebärande värdepapper successivt fram till pensionsåldern. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i svenska räntefonder och i 
nordiska och globala aktiefonder utan begränsning till bransch eller 
geografiskt område. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För 
aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. 
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl 
direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma 
inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: HMNI 
Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y (23,625%), HMNI Index HMSMD25 
(10,125%), OMRXTBILL (33,75%), Solactive ISS ESG Screened Global 
Markets Index NTR (16,25%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (16,25%). 
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att 
avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 

Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket drar ned den absoluta risken men påverkar den 
relativa risken. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna har risken varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Totalt sett har fonden 
haft en absolutrisk som varit högre än sitt jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkningen av aktiv risk där 
året inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan 
på riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet 
ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -7,5% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långräntefond och istället ökat i Handelsbanken Global 
High Yield. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier och räntor. En investering i aktier och aktiefonder är 
normalt förenade med hög risk och kan variera kraftigt över tid. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera 
väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både 
avseende region och sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än fondens 
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basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i 
ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas 
av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden  utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 38,6%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 18,3%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 27,9%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (12 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Pension 50 Aktiv 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Pension 50 Aktiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 27,2 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 
72,8 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 227,56 245,90 218,90 210,62 186,70 190,38 174,35 165,52 154,53 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -139 54 74 399 392 186 115 199 42 -

Fondförmögenhet, mnSEK 3 139 3 540 3 100 2 915 2 217 1 883 1 549 1 355 1 081 -

Antal andelar, tusental 13 794 14 398 14 160 13 839 11 873 9 890 8 886 8 189 6 995 -

Total avkastning i %  -7,5 12,3 3,9 12,8 -1,9 9,2 5,3 7,1 16,6 17,6

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -6,5 12,1 4,3 14,9 -1,1 6,7 7,5 5,5 16,7 16,2

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,1 2,3 2,3 1,0 1,0 1,4 1,5 1,2 1,2 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 2,0 8,1 8,3 5,2 3,5 7,2 6,2 11,8 17,1 14,5

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,4 8,1 9,5 6,6 2,7 7,1 6,5 11,0 16,4 12,9

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 3,6 7,1 5,7 6,4 7,1 11,1 11,5 7,9 8,6 10,3

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 4,4 7,2 6,3 6,6 6,9 10,4 11,0 7,9 8,8 9,7

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 7,3 9,3 6,8 7,5 8,7 5,2 4,8 5,0 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 7,4 9,1 7,1 7,7 8,3 5,3 5,2 5,2 - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (20%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (20%), HMNI Swe Gov Dur Const 6y (21%), HMNI Swe Mort Dur Const 2,5y (9%), OMRXTBILL (30%) 
T o m  2016-12-31: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (14,4%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (6,2%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (29,4%), OMRXTBILL(20,6%), MSCI All Country World Index Net (29,4%). 
T o m  2019-04-30: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (15,75%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (6,75%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (27,5%), OMRXTBILL (22,5%), MSCI All Country World Index Net (27,5%). 
T o m  2020-12-31: SIX SRI Nordic 200 Net Index (21.875%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (21.875%), HMNI Swe Gov Dur Const 6y (19.6875%), HMNI Swe Mort Dur Const 2,5y (8.4375%), OMRXTBILL (28.125%) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,25

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,25

Årlig avgift, % 1,29

Transaktionskostnader, tSEK 293

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 116,94

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 7,93

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  5,6 

Total risk i index %  6,5 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (20%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (20%),
HMNI Swe Gov Dur

Const 6y (21%),
HMNI Swe Mort Dur

Const 2,5y (9%),
OMRXTBILL (30%)

Aktiv avkastning %  -0,4 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,3 

Sharpekvot i index  0,4 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -12 882 29 301
Värdeförändring på fondandelar  ** -220 388 374 884
Ränteintäker 378 5
Utdelningar 4 084 2 704
Valutakursvinster och -förluster netto -12 914 -600
Övriga finansiella intäkter 20 300 22 758
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -221 422 429 052

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 40 786 42 150
Räntekostnader 210 252
Övriga kostnader 293 175
Summa kostnader 41 289 42 577
Årets resultat -262 711 386 475

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 59 256 51 211

Realisationförluster -76 391 -19 369

Orealiserade vinster/förluster 4 253 -2 541

Summa -12 882 29 301

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 177 395 93 655

Realisationförluster -9 593 -1 049

Orealiserade vinster/förluster -388 190 282 278

Summa -220 388 374 884

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 430 0,1 1 045 0,0
Fondandelar 3 079 419 98,1 3 493 950 98,7
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 3 080 849 98,2 3 494 996 98,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 136 171 4,3 56 947 1,6
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 663 0,1 1 962 0,1
Övriga tillgångar 29 238 0,9 583 0,0
Summa tillgångar 3 247 921 103,5 3 554 487 100,4

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 8 692 0,3 1 551 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 8 692 0,3 1 551 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 360 0,1 3 751 0,1
Övriga skulder 96 844 3,1 8 829 0,2
Summa skulder 108 896 3,5 14 132 0,4
Fondförmögenhet Not 1) 3 139 025 100,0 3 540 355 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 5 732 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 18 896 0,6 16 439 0,5

1) Likvida medel 5 732 tSEK 
2) Likvida medel 18 896 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 3 540 355 3 099 511
Andelsutgivning 238 567 369 085
Andelsinlösen -377 187 -314 716
Resultat enligt resultaträkning -262 711 386 475
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 3 139 025 3 540 355

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   5,2 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -92 317 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -92 125 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 431 665 88 277 2,8 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 598 006 75 281 2,4 
  163 558 5,2 
Fondandelar  163 558 5,2 

Övriga finansiella instrument   92,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 2 656 822 32 015 1,0 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 1 448 130 25 197 0,8 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 2 059 2 064 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 15 652 19 394 0,6 
Montanaro Better World Fund 1 398 386 17 463 0,6 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 37 556 45 860 1,5 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 27 663 43 634 1,4 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 21 037 16 842 0,5 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 44 724 7 878 0,3 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 337 271 52 688 1,7 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 158 241 20 676 0,7 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  60 259 6 034 0,2 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 43 496 16 887 0,5 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 44 593 17 573 0,6 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 303 458 31 364 1,0 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 862 331 139 405 4,4 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 131 376 75 131 2,4 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 24 708 38 100 1,2 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 62 302 88 947 2,8 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 116 650 43 022 1,4 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 170 129 104 099 3,3 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 21 244 26 724 0,9 
  870 996 27,7 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 103 053 98 479 3,1 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 2 570 983 319 461 10,2 
SHB Företagsobligation (B5 SEK) 1 211 120 0,0 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 2 691 117 266 528 8,5 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 627 204 60 063 1,9 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 1 091 257 99 490 3,2 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 1 126 330 113 361 3,6 
SHB Kreditt (A1 NOK) 1 002 978 102 963 3,3 
SHB Långränta (A1 SEK) 1 414 472 149 379 4,8 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 86 887 154 594 4,9 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 3 600 713 370 051 11,8 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 1 322 309 155 530 5,0 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 1 320 086 154 846 4,9 
  2 044 866 65,1 
Fondandelar  2 915 862 92,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -4 322 -0,1 
CHF/EUR 2)  -2 478 -0,1 
NZD/AUD 3)  -451 0,0 
SEK/NOK 4)  -1 442 0,0 
SEK/USD 5)6)  1 430 0,0 
  -7 262 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -7 262 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  3 080 850 98,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -8 692 -0,3 
Netto, övriga tillgångar och skulder  66 868 2,1 
Total summa fondförmögenhet  3 139 025 100,0 
1) tAUD 9 168/tNZD  -10 489, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 5 483/tEUR  -5 782, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 9 764/tAUD  -9 168, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 101 078/tNOK -97 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 49 134/tUSD  -4 525, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 61 615/tUSD  -6 000, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Pension 50 Aktiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300438BFFFWZYPN23

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
42,63% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 42,63% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 42,63%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 495,25

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

955,44

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,41%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 6 358,72 73,81% 90,12%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 708,20 73,81% 90,12%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 92 518,82 73,81% 90,12%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

8 068,18

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

100 587,82

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

495,25 73,81% 90,12%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

39,74 73,81%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

955,44 48,65% 90,12%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

61,39 48,65%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,41% 72,31% 90,12%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

55,36% 53,64% 90,12%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

9,97% 28,80% 90,12%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,71

C – TILLVERKNING 13,48

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,26

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,68

F – BYGGVERKSAMHET 41,85

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,15

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,06

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,48

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,14% 72,52% 90,12%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,88 21,14% 90,12%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,51 39,64% 90,12%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 89,43% 90,12%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

48,07% 68,77% 90,12%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

3,52% 18,02% 90,12%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

29,61% 65,65% 90,12%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 89,43% 90,12%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

50,09% 72,49% 90,12%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,72% 66,85% 90,12%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,09 3,36% 4,15%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 3,36% 4,15%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Räntestrategi - 11,79% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 10,18% SE

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 8,49% SE

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 4,95% LU

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 4,93% LU

Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK) - 4,92% SE

Handelsbanken Långränta A1 SEK - 4,76% SE

Handelsbanken Norden Index Criteria - 4,44% SE

Handelsbanken Inst Kortränta - 3,61% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 3,32% SE

Handelsbanken Kreditt A1NOK - 3,28% NO

Handelsbanken Hållbar Global Obligation - 3,17% SE

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 3,14% LU

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 3,08% LU

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 2,83% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,96%

Nr 2 Annat
5,04%

Nr 1A Hållbara
42,63%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,33%

Taxonomiförenliga
1,78%

Andra
miljörelaterade

30,05%

Sociala
10,79%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 30,05% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,78% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 10,79% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 50 Aktiv, org .nr 515602-6865 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 50 Aktiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 50 Aktiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag , och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberaltelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi , forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberaltelsen , daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den l 2> mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Pension 60 Aktiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och är främst anpassad för pensionssparande 
för dig som är född på 60-talet. Målet är att ge en god avkastning med 
successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering samt att 
långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad 
som jämförelseindex. Vi minskar andelen aktier och ökar andelen 
räntebärande värdepapper successivt fram till pensionsåldern. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i svenska räntefonder och i 
nordiska och globala aktiefonder utan begränsning till bransch eller 
geografiskt område. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För 
aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. 
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl 
direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma 
inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (35%), 
OMRXTBILL (15%), HMNI Index HMSMD25 (4,5%), SIX SRI Nordic 200 
Net Index (35%), HMNI Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y (10,5%). 
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att 
avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 

Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket drar ned den absoluta risken men påverkar den 
relativa risken. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna har risken varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Totalt sett har fonden 
haft en absolutrisk som varit högre än sitt jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkningen av aktiv risk där 
året inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan 
på riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet 
ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -10,6% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långräntefond och istället ökat i Handelsbanken Global 
High Yield. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier och räntor. En investering i aktier och aktiefonder är 
normalt förenade med hög risk och kan variera kraftigt över tid. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera 
väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både 
avseende region och sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än fondens 
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basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i 
ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas 
av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 36,6%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 16,3%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 25,1%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (12 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Pension 60 Aktiv 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Pension 60 Aktiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 64,7 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 35,3 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 329,11 368,19 298,74 276,45 222,05 228,86 200,64 184,22 165,80 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 343 729 732 1 043 824 455 309 348 73 -

Fondförmögenhet, mnSEK 10 372 11 225 8 454 7 096 4 803 4 176 3 241 2 666 2 088 -

Antal andelar, tusental 31 516 30 486 28 299 25 669 21 629 18 247 16 155 14 472 12 593 -

Total avkastning i %  -10,6 23,2 8,1 24,5 -3,0 14,1 8,9 11,1 20,8 23,7

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -9,1 25,3 7,1 27,2 -2,3 11,6 11,5 8,4 22,1 23,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,0 1,9 2,0 1,4 1,2 1,4 1,8 1,6 1,3 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 5,0 15,4 16,0 9,9 5,2 11,5 10,0 15,8 22,2 19,2

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 6,7 15,8 16,7 11,5 4,4 11,6 9,9 15,0 22,9 18,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 7,5 12,9 10,2 10,8 10,1 15,6 15,7 10,3 10,8 13,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 8,7 13,2 10,6 10,9 10,0 15,3 15,6 10,5 11,4 12,6

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 11,5 14,3 10,2 10,8 11,6 6,7 5,9 6,1 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 12,0 14,4 10,6 11,1 11,3 6,7 6,3 6,3 - -

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (38,75%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (38,75%), OMRXTBILL (11,25%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (3,375%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (7,875%) 
T o m  2016-12-31: VINX Benchmark Cap SEK_NI (48,1%), MSCI All Country World Index Net (48,1%), OMRXTBILL (1,9%),  HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (1,3%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (0,6%),  
T o m  2019-04-30: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (2,63%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (1,13%), VINX Benchmark Cap SEK_NI (46,25%), OMRXTBILL (3,75%), MSCI All Country World Index Net (46,25%). 
T o m  2020-12-31: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (40.625%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (40.625%), OMRXTBILL (9.3750%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (2.8125%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y 

(6.5625%) 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,25

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,25

Årlig avgift, % 1,27

Transaktionskostnader, tSEK 968

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 112,87

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 7,86

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  10,4 

Total risk i index %  11,7 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (38,75%),
SIX SRI Nordic 200 Net

Index (38,75%),
OMRXTBILL (11,25%),

HMNI Swe All Mortgage
Dur Const 2.5Y

(3,375%),
HMNI Swe All

Government Dur Const
6Y (7,875%)

Aktiv avkastning %  -1,8 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,5 

Sharpekvot i index  0,6 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -45 072 81 354
Värdeförändring på fondandelar  ** -1 087 583 1 978 261
Ränteintäker 1 343 16
Utdelningar 26 126 15 323
Valutakursvinster och -förluster netto -38 437 9 843
Övriga finansiella intäkter 78 591 83 276
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -1 065 032 2 168 074

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 128 907 124 909
Räntekostnader 715 758
Övriga kostnader 968 514
Summa kostnader 130 590 126 181
Årets resultat -1 195 622 2 041 893

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 180 617 144 489

Realisationförluster -241 184 -56 948

Orealiserade vinster/förluster 15 495 -6 187

Summa -45 072 81 354

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 705 545 243 317

Realisationförluster -14 575 -2 028

Orealiserade vinster/förluster -1 778 553 1 736 973

Summa -1 087 583 1 978 261

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 625 0,0 3 248 0,0
Fondandelar 10 136 261 97,7 11 026 538 98,2
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 10 137 886 97,8 11 029 785 98,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 513 715 5,0 206 558 1,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 564 0,1 7 634 0,1
Övriga tillgångar 107 586 1,0 3 376 0,0
Summa tillgångar 10 765 751 103,8 11 247 353 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 24 464 0,2 1 850 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 24 464 0,2 1 850 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 11 077 0,1 11 731 0,1
Övriga skulder 358 040 3,5 9 250 0,1
Summa skulder -393 581 3,8 22 831 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 10 372 169 100,0 11 224 522 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 6 293 0,1
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 20 684 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 60 534 0,6 50 174 0,4

1) Likvida medel 20 684 tSEK 
2) Likvida medel 60 534 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 11 224 522 8 453 833
Andelsutgivning 779 490 1 162 471
Andelsinlösen -436 221 -433 675
Resultat enligt resultaträkning -1 195 622 2 041 893
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 10 372 169 11 224 522

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   11,3 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -307 459 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -323 665 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 3 077 425 629 341 6,1 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 4 294 432 540 614 5,2 
  1 169 955 11,3 
Fondandelar  1 169 955 11,3 

Övriga finansiella instrument   86,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 18 656 080 224 806 2,2 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 10 904 248 189 734 1,8 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 13 155 13 186 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 114 079 141 346 1,4 
Montanaro Better World Fund 8 739 458 109 138 1,1 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 271 918 332 046 3,2 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 203 711 321 327 3,1 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 134 533 107 704 1,0 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 327 006 57 601 0,6 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 2 415 285 377 312 3,6 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 1 115 649 145 769 1,4 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  358 153 35 864 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 263 342 102 238 1,0 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 285 260 112 415 1,1 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 2 062 034 213 123 2,1 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 6 152 350 994 593 9,6 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 947 776 542 014 5,2 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 175 442 270 528 2,6 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 444 830 635 071 6,1 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 745 197 274 839 2,6 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 1 220 130 746 574 7,2 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 143 912 181 033 1,7 
  6 128 261 59,1 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 124 574 119 045 1,1 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 3 716 643 461 816 4,5 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 3 878 338 384 111 3,7 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (B5 SEK) 682 65 0,0 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 854 029 81 784 0,8 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 1 633 873 148 960 1,4 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 667 166 67 148 0,6 
SHB Kreditt (A1 NOK) 1 445 583 148 400 1,4 
SHB Långränta (A1 SEK) 2 080 535 219 720 2,1 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 125 308 222 956 2,1 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 4 984 036 512 218 4,9 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 1 998 477 235 061 2,3 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 2 018 433 236 762 2,3 
  2 838 045 27,4 
Fondandelar  8 966 306 86,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -13 419 -0,1 
CHF/EUR 2)  -7 802 -0,1 
NZD/AUD 3)  -1 400 0,0 
SEK/NOK 4)  -1 843 0,0 
SEK/USD 5)6)  1 625 0,0 
  -22 840 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -22 840 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  10 137 885 97,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -24 465 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  258 748 2,5 
Total summa fondförmögenhet  10 372 169 100,0 
1) tAUD 28 465/tNZD -32 565, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 17 266/tEUR -18 207, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
3) tNZD 30 316/tAUD -28 465, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 129 213/tNOK -124 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
5) tSEK 108 854/tUSD  -10 600, motpart Nordea Bank Abp 
6) tSEK 65 280/tUSD  -6 012, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Pension 60 Aktiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300SBXP280RO00I17

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
43,55% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 43,55% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 43,55%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 517,19

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 036,89

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,62%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 23 607,04 86,76% 93,78%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 6 833,84 86,76% 93,78%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 376 730,85 86,76% 93,78%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

30 441,92

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

407 173,29

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

517,19 86,76% 93,78%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

38,55 86,76%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 036,89 68,77% 93,78%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

77,95 68,77%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,62% 85,80% 93,78%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

59,97% 62,04% 93,78%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

15,14% 29,36% 93,78%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,46

C – TILLVERKNING 15,58

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,64

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,59

F – BYGGVERKSAMHET 46,31

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,39

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,89

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,52

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,97% 85,92% 93,78%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,60 20,67% 93,78%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,19 49,20% 93,78%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 93,50% 93,78%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

53,48% 82,09% 93,78%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

8,02% 15,47% 93,78%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,99% 82,97% 93,78%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 93,50% 93,78%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

48,72% 85,85% 93,78%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

5,93% 78,22% 93,78%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,09 1,42% 1,77%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 1,42% 1,77%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 9,59% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 7,20% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 6,12% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 6,07% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 5,23% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 5,21% SE

Handelsbanken Räntestrategi - 4,94% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 4,45% SE

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 3,70% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 3,64% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 3,20% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 3,10% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema - 2,65% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 2,61% SE

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 2,28% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,85%

Nr 2 Annat
4,15%

Nr 1A Hållbara
43,55%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,30%

Taxonomiförenliga
2,19%

Andra
miljörelaterade

23,08%

Sociala
18,27%
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 23,08% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,19% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,27% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 60 Aktiv, org.nr 515602-6873 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 60 Aktiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 60 Aktiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga.och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information . 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag , utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis. som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild . 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Pension 70 Aktiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och är främst anpassad för pensionssparande 
för dig som är född på 70-talet. Målet är att ge en god avkastning med 
successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering samt att 
långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad 
som jämförelseindex. Vi minskar andelen aktier och ökar andelen 
räntebärande värdepapper successivt fram till pensionsåldern. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i svenska räntefonder och i 
nordiska och globala aktiefonder utan begränsning till bransch eller 
geografiskt område. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För 
aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. 
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl 
direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma 
inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX 
SRI Nordic 200 Net Index (50%), Solactive ISS ESG Screened Global 
Markets Index NTR (50%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 

val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. 
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit högre än 
föregående år. 

Portföljen

Fonden sjönk med -12,5% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Vi har under större delen av året haft en undervikt i 
aktier, även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå 
har vi under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier och räntor. En investering i aktier och aktiefonder är 
normalt förenade med hög risk och kan variera kraftigt över tid. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera 
väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både 
avseende region och sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än fondens 
basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i 
ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas 
av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet är 
hög. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i 
syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att 
fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 42,2%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 16,6%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 24,5%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (12 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Pension 70 Aktiv 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Pension 70 Aktiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 90,4 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 9,6 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 353,58 404,25 313,79 286,87 222,40 230,33 201,72 184,21 165,84 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 324 585 614 716 477 328 258 303 73 -

Fondförmögenhet, mnSEK 9 628 10 645 7 751 6 478 4 422 4 135 3 318 2 771 2 223 -

Antal andelar, tusental 27 231 26 333 24 700 22 581 19 882 17 954 16 448 15 040 13 403 -

Total avkastning i %  -12,5 28,8 9,4 29,0 -3,4 14,2 9,5 11,1 20,8 23,8

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -11,0 33,8 8,4 32,4 -2,7 12,6 11,9 8,4 22,1 23,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,4 2,1 2,0 1,6 1,4 1,3 1,7 1,5 1,3 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 6,2 18,7 18,8 11,6 5,0 11,8 10,3 15,8 22,3 19,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 9,1 20,4 19,8 13,5 4,7 12,3 10,1 15,0 22,9 18,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 8,9 14,9 11,2 11,6 10,1 15,7 15,8 10,3 10,8 13,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 10,7 16,0 12,0 12,0 10,2 15,6 15,7 10,5 11,4 12,6

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 12,3 15,4 10,8 11,2 11,6 6,7 6,0 6,1 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 13,1 15,9 11,2 11,7 11,4 6,8 6,3 6,3 - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (50%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (50%). 
T o m  2019-04-30: VINX Benchmark Cap SEK_NI (50%), MSCI All Country World Index Net (50%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,25

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,25

Årlig avgift, % 1,26

Transaktionskostnader, tSEK 760

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 110,40

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 7,81

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 4,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  13,3 

Total risk i index %  15,2 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (50%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (50%).

Aktiv avkastning %  -3,0 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,5 

Sharpekvot i index  0,6 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -10 131 71 770
Värdeförändring på fondandelar  ** -1 289 908 2 227 593
Ränteintäker 1 356 9
Utdelningar 32 884 18 456
Valutakursvinster och -förluster netto -35 519 21 181
Övriga finansiella intäkter 82 547 87 648
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -1 218 770 2 426 657

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 119 966 116 709
Räntekostnader 788 672
Övriga kostnader 760 344
Summa kostnader 121 515 117 726
Årets resultat -1 340 285 2 308 931

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 189 777 110 656

Realisationförluster -202 936 -37 172

Orealiserade vinster/förluster 3 028 -1 714

Summa -10 131 71 770

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 546 228 324 328

Realisationförluster - -1 104

Orealiserade vinster/förluster -1 836 136 1 904 368

Summa -1 289 908 2 227 593

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 3 131 0,0
Fondandelar 9 437 512 98,0 10 218 360 96,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 9 437 512 98,0 10 221 491 96,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 217 915 2,3 430 594 4,0
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 876 0,1 8 066 0,1
Övriga tillgångar 22 455 0,2 2 962 0,0
Summa tillgångar 9 684 757 100,6 10 663 113 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 21 318 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 21 318 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 298 0,1 11 084 0,1
Övriga skulder 24 807 0,3 7 079 0,1
Summa skulder 56 424 0,6 18 163 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 9 628 333 100,0 10 644 950 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 7 494 0,1
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 21 029 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 38 516 0,4 58 556 0,6

1) Likvida medel 21 029 tSEK 
2) Likvida medel 38 516 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 10 644 950 7 750 595
Andelsutgivning 643 345 915 359
Andelsinlösen -319 677 -329 935
Resultat enligt resultaträkning -1 340 285 2 308 931
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 9 628 333 10 644 950

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   16,3 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -152 352 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -285 133 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 4 090 115 836 438 8,7 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 5 786 413 728 435 7,6 
  1 564 873 16,3 
Fondandelar  1 564 873 16,3 

Övriga finansiella instrument   81,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 23 489 059 283 043 2,9 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 13 687 520 238 163 2,5 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 16 294 16 331 0,2 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 159 149 197 187 2,0 
Montanaro Better World Fund 10 766 679 134 454 1,4 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 356 242 435 016 4,5 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 258 008 406 974 4,2 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 178 287 142 733 1,5 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 384 530 67 734 0,7 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 3 284 409 513 085 5,3 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 1 424 864 186 171 1,9 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  431 417 43 201 0,4 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 349 243 135 587 1,4 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 376 309 148 295 1,5 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 2 566 623 265 275 2,8 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 7 311 083 1 181 915 12,3 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 1 265 271 723 583 7,5 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 238 140 367 207 3,8 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 595 803 850 611 8,8 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 963 408 355 317 3,7 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 1 541 517 943 226 9,8 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 188 824 237 531 2,5 
  7 872 639 81,8 
Fondandelar  7 872 639 81,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -12 426 -0,1 
CHF/EUR 2)  -7 155 -0,1 
NZD/AUD 3)  -1 297 0,0 
SEK/USD 4)  -441 0,0 
  -21 318 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -21 318 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  9 437 512 98,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -21 318 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  212 140 2,2 
Total summa fondförmögenhet  9 628 333 100,0 
1) tAUD 26 359/tNZD  -30 156, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 15 833/tEUR  -16 696, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 28 073/tAUD  -26 359, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 43 131/tUSD  -4 200, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Pension 70 Aktiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300TLM0XGZKC3U073

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
44,47% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 44,47% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 44,47%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 538,66

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 113,32

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,73%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 23 895,74 96,52% 97,06%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7 226,75 96,52% 97,06%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 405 827,70 96,52% 97,06%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

31 124,02

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

436 951,78

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

538,66 96,52% 97,06%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

38,18 96,52%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 113,32 84,03% 97,06%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

89,54 84,03%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,73% 95,97% 97,06%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

63,05% 68,25% 97,06%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

19,23% 29,60% 97,06%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,44

C – TILLVERKNING 17,09

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,92

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,55

F – BYGGVERKSAMHET 54,24

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,49

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,89

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,56

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,45% 96,05% 97,06%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,14 20,11% 97,06%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,62 56,22% 97,06%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 97,05% 97,06%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

56,27% 92,08% 97,06%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

727



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,79% 13,27% 97,06%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,37% 95,83% 97,06%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 97,05% 97,06%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

48,09% 95,96% 97,06%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,21% 86,80% 97,06%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 12,28% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 9,80% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 8,83% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 8,69% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 7,57% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 7,52% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 5,33% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 4,52% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 4,23% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 3,81% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema - 3,69% SE

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste
Fund ac

- 2,94% LU

Handelsbanken Japan Tema (SEK) - 2,76% JP

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 2,47% LU

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 2,47% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,06%

Nr 2 Annat
2,94%

Nr 1A Hållbara
44,47%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,59%

Taxonomiförenliga
2,52%

Andra
miljörelaterade

18,09%

Sociala
23,86%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,09% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,52% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 23,86% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 70 Aktiv, org.nr 515602-6881 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 70 Aktiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 70 Aktiv :s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. · 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig · 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCo~ ers AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Pension 80 Aktiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och är främst anpassad för pensionssparande 
för dig som är född på 80-talet. Målet är att ge en god avkastning med 
successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering samt att 
långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad 
som jämförelseindex. Vi minskar andelen aktier och ökar andelen 
räntebärande värdepapper successivt fram till pensionsåldern. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i svenska räntefonder och i 
nordiska och globala aktiefonder utan begränsning till bransch eller 
geografiskt område. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För 
aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. 
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl 
direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma 
inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX 
SRI Nordic 200 Net Index (50%), Solactive ISS ESG Screened Global 
Markets Index NTR (50%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 

val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex. 
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit högre än 
föregående år. 

Portföljen

Fonden sjönk med -12,5% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Vi har under större delen av året haft en undervikt i 
aktier, även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå 
har vi under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier och räntor. En investering i aktier och aktiefonder är 
normalt förenade med hög risk och kan variera kraftigt över tid. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera 
väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både 
avseende region och sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än fondens 
basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i 
ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas 
av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 42,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 16,5%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 24,3%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (12 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Pension 80 Aktiv 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Pension 80 Aktiv (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 90,5 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 9,5 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 356,19 407,12 316,09 288,62 223,76 231,80 203,04 185,48 167,04 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 207 270 248 269 173 129 92 123 35 -

Fondförmögenhet, mnSEK 3 698 3 993 2 866 2 369 1 610 1 507 1 201 1 006 796 -

Antal andelar, tusental 10 381 9 808 9 066 8 207 7 197 6 501 5 917 5 425 4 766 -

Total avkastning i %  -12,5 28,8 9,5 29,0 -3,5 14,2 9,5 11,0 20,6 23,7

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -11,0 33,8 8,4 32,4 -2,7 12,6 11,9 8,4 22,1 23,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,3 2,1 2,1 1,6 1,4 1,2 1,7 1,6 1,3 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 6,2 18,8 18,9 11,6 5,0 11,8 10,3 15,7 22,1 19,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 9,1 20,4 19,8 13,5 4,7 12,3 10,1 15,0 22,9 18,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 9,0 14,9 11,3 11,6 10,1 15,7 15,8 10,2 10,8 13,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 10,7 16,0 12,0 12,0 10,2 15,6 15,7 10,5 11,4 12,6

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 12,3 15,3 10,7 11,2 11,6 6,7 6,0 6,2 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 13,1 15,9 11,2 11,7 11,4 6,8 6,3 6,3 - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (50%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (50%). 
T o m  2019-04-30: VINX Benchmark Cap SEK_NI (50%), MSCI All Country World Index Net (50%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,25

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,25

Årlig avgift, % 1,26

Transaktionskostnader, tSEK 282

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 110,45

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 7,81

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  13,3 

Total risk i index %  15,2 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (50%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (50%).

Aktiv avkastning %  -3,0 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,5 

Sharpekvot i index  0,6 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -3 918 26 634
Värdeförändring på fondandelar  ** -482 928 827 244
Ränteintäker 539 1
Utdelningar 12 564 6 870
Valutakursvinster och -förluster netto -13 485 7 371
Övriga finansiella intäkter 31 214 32 588
Övriga intäkter 3 0
Summa intäkter och värdeförändring -456 012 900 708

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 45 447 43 384
Räntekostnader 289 234
Övriga kostnader 282 129
Summa kostnader 46 018 43 747
Årets resultat -502 029 856 960

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 70 343 41 112

Realisationförluster -75 512 -13 852

Orealiserade vinster/förluster 1 252 -626

Summa -3 918 26 634

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 185 920 107 807

Realisationförluster - -432

Orealiserade vinster/förluster -668 848 719 868

Summa -482 928 827 244

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 1 170 0,0
Fondandelar 3 621 249 97,9 3 829 409 95,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 3 621 249 97,9 3 830 579 95,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 88 476 2,4 164 376 4,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 2 638 0,1 3 019 0,1
Övriga tillgångar 7 720 0,2 2 006 0,1
Summa tillgångar 3 720 083 100,6 3 999 980 100,2

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 8 087 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 8 087 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 949 0,1 4 148 0,1
Övriga skulder 10 382 0,3 2 809 0,1
Summa skulder 22 418 0,6 6 958 0,2
Fondförmögenhet Not 1) 3 697 665 100,0 3 993 023 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 8 841 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 14 780 0,4 21 794 0,5

1) Likvida medel 8 841 tSEK 
2) Likvida medel 14 780 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 3 993 023 2 865 577
Andelsutgivning 360 991 443 122
Andelsinlösen -154 319 -172 637
Resultat enligt resultaträkning -502 029 856 960
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 3 697 665 3 993 023

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   16,2 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -57 673 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -110 515 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 1 576 180 322 333 8,7 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 2 208 605 278 035 7,5 
  600 368 16,2 
Fondandelar  600 368 16,2 

Övriga finansiella instrument   81,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 9 024 954 108 751 2,9 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 5 159 091 89 768 2,4 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 6 218 6 233 0,2 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 60 776 75 303 2,0 
Montanaro Better World Fund 4 372 111 54 599 1,5 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 134 159 163 825 4,4 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 98 746 155 759 4,2 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 69 493 55 634 1,5 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 143 955 25 357 0,7 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 1 238 019 193 401 5,2 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 578 932 75 643 2,0 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  160 151 16 037 0,4 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 134 838 52 348 1,4 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 142 380 56 109 1,5 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 1 009 463 104 334 2,8 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 2 825 244 456 731 12,4 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 492 430 281 611 7,6 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 91 288 140 764 3,8 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 228 355 326 016 8,8 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 374 876 138 259 3,7 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 579 842 354 794 9,6 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 71 222 89 593 2,4 
  3 020 868 81,7 
RÄNTEFONDER

SHB Räntestrategi (A1 SEK) 136 14 0,0 
  14 0,0 
Fondandelar  3 020 882 81,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -4 701 -0,1 
CHF/EUR 2)  -2 728 -0,1 
NZD/AUD 3)  -491 0,0 
SEK/USD 4)  -168 0,0 
  -8 087 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -8 087 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  3 621 249 97,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -8 087 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  84 503 2,3 
Total summa fondförmögenhet  3 697 665 100,0 
1) tAUD 99 772/tNZD  -11 408, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 6 036/tEUR  -6 365, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 10 620/tAUD  -9 972, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 16 431/tUSD  -1 600, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Pension 80 Aktiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300OFG63YM8O54O94

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
44,48% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 44,48% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 44,48%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 539,07

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 114,52

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,72%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 9 167,43 96,43% 96,97%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 777,03 96,43% 96,97%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 155 868,26 96,43% 96,97%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

11 945,99

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

167 814,55

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

539,07 96,43% 96,97%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

38,19 96,43%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 114,52 83,96% 96,97%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

89,47 83,96%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,72% 95,88% 96,97%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

63,06% 68,18% 96,97%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

19,18% 29,55% 96,97%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,42

C – TILLVERKNING 17,40

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,92

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,54

F – BYGGVERKSAMHET 52,71

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,51

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,88

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,57

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,43% 95,96% 96,97%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,14 20,08% 96,97%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,60 56,16% 96,97%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,97% 96,97%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

56,25% 91,99% 96,97%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,77% 13,23% 96,97%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,34% 95,74% 96,97%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,97% 96,97%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

48,07% 95,87% 96,97%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,21% 86,73% 96,97%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 12,35% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 9,60% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 8,82% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 8,72% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 7,62% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 7,52% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 5,23% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 4,43% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 4,21% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 3,81% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema - 3,74% SE

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste
Fund ac

- 2,94% LU

Handelsbanken Japan Tema (SEK) - 2,82% JP

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 2,43% LU

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 2,42% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,97%

Nr 2 Annat
3,03%

Nr 1A Hållbara
44,48%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,49%

Taxonomiförenliga
2,52%

Andra
miljörelaterade

18,09%

Sociala
23,86%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,09% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,52% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 23,86% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 80 Aktiv, org.nr 515602-6899 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 80 Aktiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Pension 80 Aktiv:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den L3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Pension 90 Aktiv 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och är främst anpassad för pensionssparande 
för dig som är född på 90-talet. Målet är att ge en god avkastning med 
successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering samt att 
långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad 
som jämförelseindex. Vi minskar andelen aktier och ökar andelen 
räntebärande värdepapper successivt fram till pensionsåldern. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i svenska räntefonder och i 
nordiska och globala aktiefonder utan begränsning till bransch eller 
geografiskt område. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom 
Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För 
aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. 
Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl 
direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma 
inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (50%), SIX SRI 
Nordic 200 Net Index (50%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 
efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 

Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket ökar den aktiva risken. Fonden har under året ökat i 
defensiva fonder och minskat småbolagsexponeringar vilket minskat den 
aktiva risken i förhållande till fondens jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit högre än 
föregående år. 

Portföljen

Fonden sjönk med -12,6% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8,73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Vi har under större delen av året haft en undervikt i 
aktier, även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå 
har vi under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. 
* För jämförelseindex se fondens fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier och räntor. En investering i aktier och aktiefonder är 
normalt förenade med hög risk och kan variera kraftigt över tid. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både 
avseende region och sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än fondens 
basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i 
ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas 
av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 
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Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 39,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 15,6%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 23,7%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. 

Marknadsexponering*

Aktier 90,4 % 

Räntebärande inkl. likvida medel 9,6 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 178,99 204,68 158,94 145,17 112,21 116,47 102,24 - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 97 129 92 75 28 14 12 - - -

Fondförmögenhet, mnSEK 522 488 266 150 53 29 13 - - -

Antal andelar, tusental 2 916 2 382 1 676 1 035 473 248 123 - - -

Total avkastning i %  -12,6 28,8 9,5 29,4 -3,7 13,9 2,2 - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -11,0 33,8 8,4 32,4 -2,7 12,6 3,3 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 2,3 2,1 2,0 1,5 1,4 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 6,1 18,7 19,0 11,6 4,8 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 9,1 20,4 19,8 13,5 4,7 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 9,0 14,9 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 10,7 16,0 - - - - - - - -

Jämförelseindex:  SIX SRI Nordic 200 Net Index (50%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (50%). 
T o m  2019-04-30: VINX Benchmark Cap SEK_NI (50%), MSCI All Country World Index Net (50%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 1,25

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 1,25

Årlig avgift, % 1,26

Transaktionskostnader, tSEK 39

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 110,41

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 7,81

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 4,5

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  13,4 

Total risk i index %  15,2 

Jämförelseindex SIX SRI Nordic 200 Net
Index (50%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (50%).

Aktiv avkastning %  -3,0 

Informationskvot  Negativ 

Sharpekvot  0,5 

Sharpekvot i index  0,6 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -1 028 2 986
Värdeförändring på fondandelar  ** -59 474 88 594
Ränteintäker 74 0
Utdelningar 1 668 760
Valutakursvinster och -förluster netto -1 807 677
Övriga finansiella intäkter 4 091 3 560
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -56 475 96 578

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 5 974 4 752
Räntekostnader 38 17
Övriga kostnader 39 16
Summa kostnader 6 051 4 785
Årets resultat -62 526 91 792

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 8 771 4 316

Realisationförluster -9 976 -1 381

Orealiserade vinster/förluster 178 51

Summa -1 028 2 986

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 8 087 7 180

Realisationförluster -21 -122

Orealiserade vinster/förluster -67 541 81 536

Summa -59 474 88 594
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Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 138 0,0
Fondandelar 510 048 97,7 467 287 95,8
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 510 048 97,7 467 425 95,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 12 795 2,5 19 803 4,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 368 0,1 364 0,1
Övriga tillgångar 519 0,1 647 0,1
Summa tillgångar 523 730 100,3 488 240 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 1 079 0,2 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 1 079 0,2 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 552 0,1 501 0,1
Övriga skulder 175 0,0 213 0,0
Summa skulder 1 807 0,3 714 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 521 923 100,0 487 526 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 1 989 0,4 285 0,1

1) Likvida medel 1 989 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 487 526 266 400
Andelsutgivning 146 569 179 461
Andelsinlösen -49 646 -50 128
Resultat enligt resultaträkning -62 526 91 792
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 521 923 487 526

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   16,4 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -7 480 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -15 237 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

BÖRSHANDLADE AKTIEFONDER

XACT Norden (UCITS ETF) 227 431 46 510 8,9 
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) 309 570 38 971 7,5 
  85 481 16,4 
Fondandelar  85 481 16,4 

Övriga finansiella instrument   81,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 1 234 306 14 873 2,8 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 713 692 12 418 2,4 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 849 851 0,2 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 8 086 10 018 1,9 
Montanaro Better World Fund 566 646 7 076 1,4 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 19 209 23 457 4,5 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 14 671 23 142 4,4 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 10 152 8 128 1,6 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 20 567 3 623 0,7 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 173 729 27 140 5,2 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 75 007 9 800 1,9 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  21 081 2 111 0,4 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 18 291 7 101 1,4 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 18 802 7 409 1,4 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 136 897 14 149 2,7 
SHB Norden Index Criteria (A1 SEK) 398 261 64 383 12,3 
SHB Norden Selektiv (A1 SEK) 69 295 39 628 7,6 
SHB Norden Tema (A1 SEK) 13 093 20 190 3,9 
SHB Nordiska Småbolag (A1 SEK) 32 174 45 934 8,8 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 52 462 19 349 3,7 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 83 103 50 849 9,7 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 10 283 12 935 2,5 
  424 567 81,3 
Fondandelar  424 567 81,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -621 -0,1 
CHF/EUR 2)  -370 -0,1 
NZD/AUD 3)  -65 0,0 
SEK/USD 4)  -23 0,0 
  -1 079 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -1 079 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  510 048 97,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -1 079 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  12 955 2,5 
Total summa fondförmögenhet  521 923 100,0 
1) tAUD 1 317/tNZD  -1 507, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 819/tEUR  -864, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 1 403/tAUD  -1 317, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 2 259/tUSD  -220, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Pension 90 Aktiv

Identifieringskod för juridiska personer: 549300PUNKJC7NS7HO40

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
44,34% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 44,34% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 44,34%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 535,71

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 107,68

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,72%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 288,31 96,22% 96,75%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 388,56 96,22% 96,75%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 21 812,12 96,22% 96,75%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 678,09

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

23 491,34

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

535,71 96,22% 96,75%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

38,11 96,22%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 107,68 84,08% 96,75%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

89,32 84,08%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,72% 95,66% 96,75%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

62,95% 67,97% 96,75%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

19,37% 29,23% 96,75%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,50

B – UTVINNING AV MINERAL 3,36

C – TILLVERKNING 16,71

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,93

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,54

F – BYGGVERKSAMHET 53,67

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,50

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,86

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,56

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,42% 95,75% 96,75%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,13 19,70% 96,75%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,61 55,91% 96,75%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 96,75% 96,75%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

56,42% 91,78% 96,75%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,82% 12,91% 96,75%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

33,36% 95,53% 96,75%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 96,75% 96,75%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

48,07% 95,66% 96,75%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,18% 86,48% 96,75%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,00%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Norden Index Criteria - 12,34% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 9,74% SE

XACT Norden 30 (UCITS ETF) - 8,91% SE

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK) - 8,80% SE

Handelsbanken Norden Selektiv - 7,59% SE

XACT Högutdelande (UCITS ETF) - 7,47% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 5,20% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 4,49% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 4,43% SE

Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) - 3,87% SE

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema - 3,71% SE

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste
Fund ac

- 2,85% LU

Handelsbanken Japan Tema (SEK) - 2,71% JP

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth
Sustainable

- 2,48% LU

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income

- 2,38% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,75%

Nr 2 Annat
3,25%

Nr 1A Hållbara
44,34%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

52,42%

Taxonomiförenliga
2,50%

Andra
miljörelaterade

18,07%

Sociala
23,77%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 18,07% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,50% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 23,77% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsi:igarna i Vi:irdepappersfonden Handelsbanken Pension 90 Aktiv, org.nr 515602-7665 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utf6rt en 
revision av arsberi:iltelsen for Vi:irdepappersfonden Handelsbanken Pension 90 Aktiv for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfaltning har arsberi:iltelsen uppri:iltats i enlighet med lagen om vi:irdepappersfonder samt 
Finansinspektionens f6reskrifter om vi:irdepappersfonder och ger en i alla vi:isentliga avseenden ri:ittvisande bild 
av Vi:irdepappersfonden Handelsbanken Pension 90 Aktiv:s finansiella sti:illning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vi:irdepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vi:irdepappersfonder. Vart ultalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ni:irmare i avsniltet Revisorns ansvar. Vi i:ir oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhi:imtat i:ir tillri:ickliga och i:indamalsenliga som grund for vart ultalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del i:ir Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart ultalande avseende arsberi:ittelsen omfaltar inte denna information och vi g6r inget ultalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberi:ittelsen i:ir det vart ansvar alt li:isa den information som identifierats ovan 
och 6vervi:iga om informationen i vi:isentlig utstri:ickning i:ir oforenlig med arsberi:iltelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi i:iven den kunskap vi i 6vrigt inhi:imtat under revisionen samt bed6mer om informationen i 6vrigt verkar 
innehalla vi:isentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa de! arbete som har utf6rts avseende denna information, drar slutsatsen alt den andra 
informationen innehaller en vi:isentlig felaktighet, i:ir vi skyldiga alt rapportera delta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del i:ir fondbolaget som har ansvaret for att arsberi:ittelsen uppri:iltas och alt den ger en ri:ittvisande bild enligt 
lagen om vi:irdepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vi:irdepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar i:iven for den interna kontroll som det bedomer i:ir nodvi:indig for att uppri:ilta en arsberi:ittelse som inte 
innehaller nagra vi:isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal i:ir at! uppna en rimlig grad av si:ikerhet om huruvida arsberi:iltelsen som helhet inte innehaller nagra 
vi:isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och alt li:imna en revisionsberi:iltelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig si:ikerhet ar en hog grad av si:ikerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den \°3> mars 2023 

~ -Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Stiftelsefond 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar 
i ökar eller minskar i värde. Fondens mål är även att ge en hög 
direktavkastning (utdelning) och placerar i räntefonder och aktiefonder 
samt i andra finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i fonder 
inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra 
fondbolag. Av fondens värde ska 45-85% vara placerat i aktiefonder eller 
andra aktierelaterade finansiella instrument, 15-55% i räntefonder eller 
andra ränterelaterade finansiella instrument. Aktuell fördelning visas under 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: 
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (33,3%), SIX SRI 
Sweden Index GI (33,3%), HMNI Index HMSMD25 (10,02%), HMNI Index 
HMSD6, SEK Bond Dur 6y (23,38%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående 
fonderna utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också 
i sin strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering främst sker i fonder med 
exponering mot aktier och räntor. Fördelning av exponering beror på 
förvaltarteamets löpande analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad 
avser konjunktur, värdering och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i 
olika regioner. När förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att 
aktiemarknaden kommer att stiga ökar teamet placeringarna i aktiefonder 
och minskar i räntefonder. Exponeringen mot aktiemarknaden eller 
räntemarknaden ökar eller minskar inom de placeringsintervall som gäller 
för fondens placeringar. Hänsyn till fondens aktiva risk tas i 
portföljkonstruktionen. Förvaltningen bedrivs aktivt, samtidigt strävar vi 

efter en väldiversiferad portfölj. Diversifieringen samt spridning mellan olika 
tillgångsslag gör därmed att aktiv risk förväntas ligga i linje med de 
historiska nivåer. Vidare analyserar och väljer teamet de ingående fonderna 
utifrån bl.a. strategi, hållbarhet och likviditet. Fonden nyttjar också i sin 
strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- och risknivå. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande, jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta 
att den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. 
  
Fonden har under året haft en exponering i aktier som varit lägre än dess 
jämförelseindex vilket drar ned den absoluta risken men påverkar den 
relativa risken. Fonden har under året ökat i defensiva fonder och minskat 
småbolagsexponeringar vilket minskat den aktiva risken i förhållande till 
fondens jämförelseindex. I ränteplaceringarna har risken varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Totalt sett har fonden 
haft en absolutrisk som varit högre än sitt jämförelseindex.  
  
Under det senaste året har den realiserade aktiva risken i fonden varit lägre 
än föregående år. Detta p g a att det realiserade utfallet av fondens 
investeringar gett ett jämnare utfall i förhållande till benchmark än året 
innan. Förra året ingick 2020 års uppgifter i beräkning av aktiv risk där året 
inleddes med pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på 
riskmåttet. Detta är nu data som faller ur och därmed går riskmåttet ned. 
Fondens positioneringar följer dock samma strategi som tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -15,3% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Världsindex** sjönk med -8.73%. En svagare 
krona har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. På regionnivå 
utvecklades Japan bäst medan Sverige hade en svagare utveckling. 
Marknadsräntorna i såväl USA, Europa och Sverige steg kraftigt vilket 
innebar att obligationer hade en svagare utveckling än ränteplaceringar 
med en kortare löptid. Våra exponeringar mot tillväxtmarknadsobligationer 
steg i värde. Vi har under större delen av året haft en undervikt i aktier, 
även om vi i slutet av året minskade denna undervikt. På regionnivå har vi 
under hösten minskat vår exponering mot aktier i Japan och 
tillväxtmarknader. Vi har under året dessutom minskat vår exponering mot 
tillväxt- och småbolagsfonder och istället ökat i mer defensiva fonder. I 
ränteinnehaven har vi en kort duration och en övervikt i krediter och 
tillväxtmarknadsobligationer. Vi har under året minskat vårt innehav i 
Handelsbanken Långränta och istället ökat i Handelsbanken Hållbar Global 
High Yield. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
** Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, utveckling visas i fondens basvaluta. 



763 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken St i f te lsefond, for ts.

Väsentliga risker

Fonden är en blandfond som normalt innebär en investering med 
medelhög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan 
tillgångsslagen aktier och räntor. En investering i aktier och aktiefonder är 
normalt förenade med hög risk och kan variera kraftigt över tid. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Räntebindningstiden på innehaven i fonden kan variera 
väsentligt över tid. Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både 
avseende region och sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar 
sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än fondens 
basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i 
ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas 
av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 

faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 37,5%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 17,0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 26,1%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av fondrapporten. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Marknadsexponering*

Aktier 56,5 % 

Räntebärande inkl. likvida 
medel 39,6 % 

Övrigt 3,9 % 

* Fondens placeringsfördelning inom marknaderna per 2022-12-31, i förhållande till fondens totala tillgångar vid detta 
datum. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Stiftelsefond A1 - SEK 114,31 135,06 111,11 102,11 - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK 132,83 164,31 141,53 135,67 114,77 123,59 117,97 114,50 114,37 103,43

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 319 457 536 983 494 425 131 335 22 68

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 7 994 9 155 7 169 6 131 4 174 3 852 3 154 2 833 2 434 2 110
 Stiftelsefond A1 - SEK 146 214 61 3 - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK 7 848 8 942 7 108 4 051 3 286 3 852 3 154 2 833 2 434 2 110

Antal andelar totalt, tusental 60 365 56 002 50 777 45 090 36 330 31 167 26 738 24 744 21 285 20 401
 Stiftelsefond A1 - SEK 1 279 1 582 552 29 - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK 59 085 54 420 50 225 29 856 28 632 31 167 26 738 24 744 21 285 20 401

Total avkastning i %  
 Stiftelsefond A1 - SEK -15,4 21,6 8,8 - - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK -15,3 21,6 8,9 22,1 -3,3 9,0 6,9 3,7 14,8 15,2

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Stiftelsefond A1 - SEK -13,9 21,8 7,0 - - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK -13,9 21,8 7,0 23,4 -1,3 7,1 9,3 4,1 17,0 14,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Stiftelsefond A1 - SEK 2,0 2,8 - - - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK 2,0 2,7 2,8 1,5 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Stiftelsefond A1 - SEK 1,4 15,0 - - - - - - - -
 Stiftelsefond B1 - SEK 1,4 15,1 15,3 8,7 2,7 7,9 5,3 9,1 15,0 12,5

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 2,4 14,1 14,9 10,4 2,9 8,2 6,7 10,4 15,9 12,3

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 5,8 11,2 8,4 7,4 6,0 9,8 10,0 7,2 8,4 10,0

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 6,5 11,2 8,8 8,2 7,1 10,4 10,9 8,4 9,8 10,8

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 7,8 10,6 7,8 7,9 8,0 5,8 4,9 4,9 6,1 5,3

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 8,4 11,1 8,6 9,0 8,9 6,7 6,0 5,8 7,2 6,4

Utdelning per andel, SEK 6,63 6,77 5,43 4,02 4,94 4,72 4,01 4,29 3,88 3,25
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Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  SIX SRI Sweden Index GI (33,3%), Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (33,3%), HMNI Swe All Government Dur Const 6 Y (HMSD6) (23,38%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5 Y (HMSMD2.5) 10,02%). 
T o m  2016-03-01: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) (23,4%), OMXSBGI (33,3%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) (10%), MSCI All Country World Index Net (33,3%) 
T o m  2019-04-30: SIX SRI Sweden Index GI (33,3%), MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index (33,3%), HMNI Swe All Government Dur Const 6 Y (HMSD6) (23,28%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5 Y (HMSMD2.5) (10,02%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Stiftelsefond A1 0,90
 Stiftelsefond B1 0,90

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Stiftelsefond A1 0,90
 Stiftelsefond B1 0,90

Årlig avgift, % 
 Stiftelsefond A1 1,06
 Stiftelsefond B1 1,06

Transaktionskostnader, tSEK 697

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Stiftelsefond A1 78,83
 Stiftelsefond B1 78,78

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Stiftelsefond A1 5,56
 Stiftelsefond B1 5,56

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,2

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 11,2 

Total risk % - B1 SEK 11,2 

Total risk i index % - A1 SEK 12,1 

Total risk i index % - B1 SEK 12,1 

Jämförelseindex SIX SRI Sweden Index
GI (33,3%),

Solactive ISS ESG
Screened Global

Markets Index (33,3%),
HMNI Swe All

Government Dur Const
6 Y (HMSD6) (23,38%),

HMNI Swe All Mortgage
Dur Const 2.5 Y

(HMSMD2.5) 10,02%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK -1,0 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -1,0 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot - B1 SEK 0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - B1 SEK 0,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * -39 582 68 265
Värdeförändring på fondandelar  ** -1 333 481 1 511 966
Ränteintäker 1 081 13
Utdelningar 34 109
Valutakursvinster och -förluster netto -34 963 5 424
Övriga finansiella intäkter 62 201 64 518
Övriga intäkter 92 205
Summa intäkter och värdeförändring -1 344 618 1 650 500

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 74 013 73 910
Räntekostnader 707 646
Övriga kostnader 697 411
Summa kostnader 75 417 74 967
Årets resultat -1 420 035 1 575 533

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 145 233 120 836

Realisationförluster -196 549 -47 354

Orealiserade vinster/förluster 11 735 -5 217

Summa -39 582 68 265

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 237 289 204 950

Realisationförluster -38 042 -1 714

Orealiserade vinster/förluster -1 532 729 1 308 731

Summa -1 333 481 1 511 966

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 720 0,0 2 642 0,0
Fondandelar 7 837 561 98,0 8 955 371 97,8
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 7 839 281 98,1 8 958 012 97,8
Bankmedel och övriga likvida 
medel 181 055 2,3 168 264 1,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 125 0,1 6 018 0,1
Övriga tillgångar 382 0,0 32 901 0,4
Summa tillgångar 8 025 843 100,4 9 165 195 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 19 783 0,3 2 193 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 19 783 0,3 2 193 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter -6 201 0,1 6 901 0,1
Övriga skulder 5 544 0,1 957 0,0
Summa skulder 31 528 0,4 10 051 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 7 994 315 100,0 9 155 144 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument - 5 179 0,1
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 17 654 0,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 43 780 0,5 41 320 0,5

1) Likvida medel 17 654 tSEK 
2) Likvida medel 43 780 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 9 155 144 7 169 444
Andelsutgivning 968 835 1 337 516
Andelsinlösen -336 011 -587 474
Resultat enligt resultaträkning -1 420 035 1 575 533
Utdelning till andelsägarna -373 618 -339 875
Fondförmögenhet vid periodens slut 7 994 315 9 155 144
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

AKTIEINDEXTERMINER

OMXS30 ESG Future Jan 2023 -239 354 0 0,0 
STOXX Europe ESG-X Mar 2023 -239 771 0 0,0 
Aktieindexterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   97,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

AKTIEFONDER

Cliens Smabolag A 169 895 452 494 5,7 
Fidelity Sustain Water & Waste IA SEK 13 015 479 156 837 2,0 
Fidelity Sustainable Global Equity Income 7 936 733 138 099 1,7 
JPM Climate Change Solutions S2 SEK 9 350 9 372 0,1 
JPM Europe Sustain Small Cap Acc EUR 84 944 105 247 1,3 
Montanaro Better World Fund 6 517 749 81 394 1,0 
SHB Amerika Småbolag Tema (A1 SEK) 194 000 236 898 3,0 
SHB Amerika Tema (A1 SEK) 143 961 227 080 2,8 
SHB Asien Tema (A1 SEK) 90 666 72 585 0,9 
SHB Emerging Markets Index (A1 SEK) 218 883 38 556 0,5 
SHB Europa Index Criteria (A1 SEK) 1 836 974 286 969 3,6 
SHB Global Högutdelande (A1 SEK) 817 997 106 878 1,3 
SHB Global Momentum (A1 SEK)  250 060 25 040 0,3 
SHB Hållbar Energi (A1 SEK) 192 732 74 825 0,9 
SHB Hälsovård Tema (A1 SEK) 214 690 84 605 1,1 
SHB Japan Tema (A1 SEK) 1 475 505 152 502 1,9 
SHB Svenska Småbolag (A1 SEK) 226 717 481 296 6,0 
SHB Sverige 100 Index Criteria 3 234 780 1 072 418 13,4 
SHB Sverige Selektiv (A1 SEK) 1 003 767 647 171 8,1 
SHB Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) 513 428 189 359 2,4 
SHB USA Index Criteria (A1 SEK) 884 894 541 450 6,8 
UBS Equity SICAV-USA Growth Sustain 99 912 125 684 1,6 
  5 306 758 66,4 
RÄNTEFONDER

Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 218 313 208 624 2,6 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 5 481 685 681 134 8,5 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 845 185 80 937 1,0 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 3 611 009 329 216 4,1 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 6 313 635 0,0 
SHB Kreditt (A1 NOK) 1 317 276 135 228 1,7 
SHB Långränta (A1 SEK) 6 552 913 692 037 8,7 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 2 844 292 0,0 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 1 687 647 198 501 2,5 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 1 740 830 204 199 2,6 
  2 530 802 31,7 
Fondandelar  7 837 561 98,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -10 633 -0,1 
CHF/EUR 2)  -6 123 -0,1 
NZD/AUD 3)  -1 110 0,0 
SEK/NOK 4)  -1 917 0,0 
SEK/USD 5)6)  1 720 0,0 
  -18 063 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -18 063 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  7 839 281 98,1 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -19 783 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  174 817 2,2 
Total summa fondförmögenhet  7 994 315 100,0 
1) tAUD 22 555/tNZD -25 804, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 13 550/tEUR -14 288, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tNZD 24 022/tAUD  -22 555, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
4) tSEK 134 423/tNOK -129 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 64 802/tUSD -5 968, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 97 557/tUSD -9 500, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Stiftelsefond

Identifieringskod för juridiska personer: 549300H5V29VQWTCCQ68

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
40,08% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 40,08% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15), Främja hållbara byggnader (SDG 11) & Övriga
miljömål.
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 40,08%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 545,95

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 031,85

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,60%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 
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Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 13 328,93 86,19% 92,86%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 325,27 86,19% 92,86%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 303 403,35 86,19% 92,86%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

18 655,38

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

322 059,10

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

545,95 86,19% 92,86%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

31,53 86,19%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 031,85 60,54% 92,86%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

58,64 60,54%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,60% 85,17% 92,86%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

62,92% 63,87% 92,86%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

15,14% 34,78% 92,86%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

0,51

B – UTVINNING AV MINERAL 3,43

C – TILLVERKNING 18,38

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,36

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,65

F – BYGGVERKSAMHET 50,69

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

1,59

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,19

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,55

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,67% 85,23% 92,86%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,08 27,32% 92,86%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,43 48,60% 92,86%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,69% 92,86%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

49,92% 81,69% 92,86%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

5,12% 22,74% 92,86%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

31,33% 81,90% 92,86%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,69% 92,86%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

54,72% 85,18% 92,86%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

6,09% 78,97% 92,86%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,10 2,80% 3,54%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 2,80% 3,54%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria (A1
SEK)

- 13,41% SE

Handelsbanken Långränta A1 SEK - 8,66% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 8,52% SE

Handelsbanken Sverige Selektiv - 8,10% SE

Handelsbanken USA Index Criteria - 6,77% SE

Handelsbanken Svenska Småbolag - 6,02% SE

Cliens Smabolag A - 5,66% SE

Handelsbanken Hållbar Global Obligation - 4,12% SE

Handelsbanken Europa Index Criteria A1 SEK - 3,59% SE

Handelsbanken Amerika Sm T(A1 SEK) - 2,96% SE

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) - 2,84% SE

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 2,61% LU

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 2,53% LU

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 2,55% LU

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 2,48% LU

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter. Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den

finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,48%

Nr 2 Annat
3,52%

Nr 1A Hållbara
40,08%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

56,40%

Taxonomiförenliga
1,66%

Andra
miljörelaterade

24,63%

Sociala
13,79%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 24,63% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,66% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 13,79% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Stiftelsefond, org .nr 504400-9271 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Stiftelsefond for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Stiftelsefond:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. ' 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den L3 mars 2023 

~ 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

EUR

Förval tare:  KARIN GÖRANSSON

Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden får placera i räntebärande 
finansiella instrument i euro, svenska kronor, danska kronor och norska 
kronor, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Maximalt 2% av 
fondens värde får vara exponerat för valutarisk i SEK, NOK eller DKK. 
Fondens placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BB- enligt 
Standard & Poor's eller Ba3 enligt Moody's skala. Om officiell rating 
saknas, och inte är subordinerad skuld, används emittentens officiella 
rating, alternativt motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Maximalt 
30% av fondens medel får placeras inom BB-segmentet (BB+/BB/BB-) 
enligt Standard & Poor's eller Ba-segmentet (Ba1/Ba2/Ba3) enligt 
Moody's. Resterande ska placeras inom s.k. Investment grade segmentet. 
Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå 
till noll till sju år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade 
av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden 
får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened 
Euro IG Corporate Bond Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  

  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämpligt i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Den aktiva risken i fonden har 
minskat under året. 2022 har präglats av krig i Europa, kraftigt stigande 
inflation, energikris och åtstramande centralbanker vilket har påverkat 
volatiliteten i både räntor, valutor och kreditspreadar varav vi valt att aktivt 
minska den aktiva risken i fonden. 

Portföljen

Fonden sjönk med -15,4% under 2022  
2022 blev på många plan ett dramatiskt år. För räntemarknaden innebar 
detta historiskt stora svängningar efter ett decennium med låga eller svagt 
positiva räntor. Att ränteläget skulle förändras var länge förväntat men 
magnituden och hastigheten förvånade nog de flesta. Året inleddes med 
en tysk tioårsränta på negativ nivå och i slutet av december var den ca 2,5 
procentenheter högre. Året har onekligen varit händelserikt och vi startade 
med fortsatt hög smittspridning av covid inom eurozonen. Centralbankerna 
inledde med hökaktiga uttalanden till följd av den alltmer stigande 
inflationen. I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina och vi fick ett 
krig i Europa. Det påverkade de finansiella marknaderna negativt som föll 
kraftigt. Länder och bolag runt om i världen tog tydligt avstånd mot 
Ryssland genom olika former av sanktioner. Med varierande resultat. 
Fonden inledde året med en positionering mot stigande räntor men valde 
att positionera om sig i samband med invasionen av Ukraina  och då 
genom att köpa på sig duration med syfte att uppnå en mer neutral 
räntepositionering på grund av hög osäkerhet om vart marknaden skulle ta 
vägen. I mars höjde FED räntan för första gången sedan 2018 vilket 
inledde den stora omprisningen av de globala korträntorna. De finansiella 
marknaderna tolkade detta som om vi kommer få se fler om betydligt 
snabbare räntehöjningar framöver. Därefter tog det inte heller lång tid för 
ECB att sälla sig till skaran av centralbanker som inledde sina 
höjningscykler. Kriget i Ukraina fortsatte under våren och tillsammans med 
allt mer stigande räntorna så påverkades kreditspreadar negativt och 
bolagens finansieringskostnader sköt i höjden. Stundtals var det väldigt 
dåligt likviditet i marknaden och få nyemissioner genomfördes. Bolag med 
affärsverksamheter i Ryssland hade det extra svårt. En sektor som har haft 
ett turbulent år är fastighetssektorn vars finansieringskostnader har skjutit i 
höjden.  
Fonden är investerad i flera av de nordiska fastighetsbolagens obligationer 
vilket har bidragit negativt på avkastningen. Av fondens 10 namn som 
avkastat sämre i år härstammar hela 6 obligationer från fastighetssektorn. 
Vi följer namnen och utvecklingen noga och kan i slutet av året skönja en 
viss ihopspreadning utav finansieringskostnaderna i fastighetssektorn 
generellt.  
Sommaren och hösten präglades av hög volatilitet. Storbritannien fick en 
ny premiärminister som dock kom att bli kortlivad efter utspel om kraftiga 
skattelättnader som skulle finansieras till stor del av massiva emissioner av 
brittiska statspapper. Tillkännagivandet resulterade i ökad oro och både de 
domestika och internationella räntemarknaderna steg kraftigt. Till slut fann 
Bank of England ingen annan lösning än att kliva in och stötta 
obligationsmarknaden via temporär Quantitative Easing (QE) och 
framskjuten Quantitative Tightening (QT) för att säkra den finansiella 
stabiliteten. Det gav lugn åt marknaderna. Under hela hösten fortsatte 
centralbankerna att vara i fokus och räntehöjningarna globalt avlöste 
varandra.  
Fonden har varit positionerade för fortsatt stigande räntor och det har 
bidragit positivt till avkastningen men under slutet av året valde vi en mer 
neutral positionering. Aktiviteten på kreditmarknaderna ökade under året 
sista kvartal men den totala volymen emitterade obligationer är lägre i år 
relativt föregående år och vi har sett en viss preferens från investerarhåll 
mot olika former av hållbara obligationer. Kreditspreadarna har återhämtat 
sig något under sista kvartalet och bidragit positivt till avkastning och får nu 
anses vara på väldigt intressanta och attraktiva nivåer. Med tanke på den 
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volatilitet och begränsade aktivitet har vi valt att investera enbart i några få 
nya namn så som tex Suez SA som är ett fransk bolag med fokus på 
vatten och avfall och adderat i nyemitterade obligationer från olika banker.  
Årets massiva omprisning av globala räntor har påverkat fondens 
avkastning mycket negativt. Men vi ser positivt på 2023 då vi har en 
historisk hög kreditspread och en underliggande ränta vilket bör kunna 
generera en god avkastning framöver. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden ska 
över tid uppgå till mellan 0-7 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper noterade i Europa. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. Fonden investerar i företagsobligationer 
där likviditeten ofta är lägre, och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. En 
placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan 
drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina 
förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre 
kreditrisk s.k. high yield. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning 
investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i 
derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar 
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 

hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 39,6%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 3,7%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 23,2%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR 91,41 108,04 109,32 107,58 102,61 103,18 101,84 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR 92,96 109,59 110,62 108,58 103,30 103,62 102,01 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR 92,15 108,59 109,55 - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR 93,42 109,91 110,72 108,46 102,99 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR 5 -12 4 13 56 11 38 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 105 118 131 124 106 51 39 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR 48 51 73 81 75 28 20 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR 21 30 30 19 12 18 14 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR 2 2 2 - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR 33 35 26 24 19 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 1 140 1 085 1 195 1 152 1 031 490 380 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR 530 471 667 750 733 265 195 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR 230 275 272 179 113 173 134 - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR 27 18 17 - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR 354 320 238 221 184 - - - - -

Total avkastning i %  
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR -15,4 -1,2 1,6 4,8 -0,6 1,3 - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR -15,2 -0,9 1,9 5,1 -0,3 1,6 - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR -15,1 -0,9 6,4 - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR -15,0 -0,7 2,1 5,3 -0,1 1,8 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR -13,5 -1,0 2,6 6,1 -1,3 2,4 - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR -13,5 -1,0 2,6 6,1 -1,3 2,4 - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR -13,5 -1,0 7,0 - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR -13,5 -1,0 2,6 6,1 -1,3 2,4 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR 0,7 1,1 1,2 1,0 1,0 - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR 0,7 1,1 1,2 1,0 1,0 - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR 0,7 - - - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR 0,7 1,1 1,2 1,0 1,0 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR -8,6 0,2 3,2 2,1 0,4 - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR -8,3 0,5 3,5 2,4 0,6 - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A9 - EUR -8,3 - - - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR -8,1 0,7 3,7 2,6 0,8 - - - - -
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Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -7,5 0,8 4,3 2,4 0,6 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Euro Corporate Bond Fund A1 - EUR -2,4 1,2 - - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A7 - EUR -2,1 1,4 - - - - - - - -
 Euro Corporate Bond Fund A10 - EUR -2,0 1,6 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -1,6 1,7 - - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond Index 
T o m  2019-02-28: Barclays Euro Aggregate Corporate Index. 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Euro Corporate Bond Fund A1 0,65
 Euro Corporate Bond Fund A7 0,40
 Euro Corporate Bond Fund A9 0,35
 Euro Corporate Bond Fund A10 0,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Euro Corporate Bond Fund A1 0,65
 Euro Corporate Bond Fund A7 0,40
 Euro Corporate Bond Fund A9 0,35
 Euro Corporate Bond Fund A10 0,20

Årlig avgift, % 
 Euro Corporate Bond Fund A1 0,65
 Euro Corporate Bond Fund A7 0,40
 Euro Corporate Bond Fund A9 0,35
 Euro Corporate Bond Fund A10 0,20

Transaktionskostnader, tEUR 3

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Euro Corporate Bond Fund A1 5,86
 Euro Corporate Bond Fund A7 3,61
 Euro Corporate Bond Fund A9 3,16
 Euro Corporate Bond Fund A10 1,81

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Euro Corporate Bond Fund A1 0,40
 Euro Corporate Bond Fund A7 0,25
 Euro Corporate Bond Fund A9 0,22
 Euro Corporate Bond Fund A10 0,12

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,8

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 EUR 6,6 

Total risk % - A7 EUR 6,6 

Total risk % - A9 EUR 6,6 

Total risk % - A10 EUR 6,6 

Total risk i index % - A1 EUR 6,7 

Total risk i index % - A7 EUR 6,7 

Total risk i index % - A9 EUR 6,7 

Total risk i index % - A10 EUR 6,7 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened Euro IG

Corporate Bond Index

Aktiv avkastning % - A1 EUR -1,1 

Aktiv avkastning % - A7 EUR -0,9 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -0,8 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -0,7 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A7 EUR Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Sharpekvot - A1 EUR -1,3 

Sharpekvot - A7 EUR -1,2 

Sharpekvot - A9 EUR -1,2 

Sharpekvot - A10 EUR -1,2 

Sharpekvot i index - A1 EUR -1,1 

Sharpekvot i index - A7 EUR -1,1 

Sharpekvot i index - A9 EUR -1,1 

Sharpekvot i index - A10 EUR -1,1 

Duration, år 4,3 

Spreadexponering % 8,9 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -19 590 -2 228
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 1 195 243
Ränteintäker 1 243 1 298
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto 0 0
Övriga intäkter 0 24
Summa intäkter och värdeförändring -17 152 -663

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 479 575
Räntekostnader 6 3
Övriga kostnader 3 1
Summa kostnader 488 579
Årets resultat -17 640 -1 242

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 45 1 838

Realisationförluster -1 228 -162

Orealiserade vinster/förluster -18 406 -3 903

Summa -19 590 -2 228

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 850 392

Realisationförluster -545 -258

Orealiserade vinster/förluster -110 108

Summa 1 195 243

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 99 192 94,2 112 862 95,4
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 99 192 94,2 112 862 95,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 5 504 5,2 4 871 4,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 682 0,6 579 0,5
Summa tillgångar 105 378 100,0 118 312 100,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 41 0,0 46 0,0
Summa skulder 41 0,0 46 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 105 337 100,0 118 266 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 85 0,1 1 304 1,1

1) Likvida medel 85 tEUR 

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 118 266 131 318
Andelsutgivning 1) 26 688 45 489
Andelsinlösen 1) -21 976 -57 297
Resultat enligt resultaträkning -17 640 -1 242
Utdelning till andelsägarna -1 -2
Fondförmögenhet vid periodens slut 105 337 118 266

1) Varav 2 817 tEUR avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   92,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

Akelius 1,75% 2025-02-07 750 694 0,7 
Essity 0,5% 2030-02-03 1 500 1 170 1,1 
Fastighets AB Balder 1,875 % 2026-01-23 1 000 800 0,8 
Fastighets AB Balder 1.125% 2027-01-29 700 517 0,5 
Handelsbanken 0,01% 2027-12-02 1 000 828 0,8 
Handelsbanken 1,625% 2029-03-05 1 500 1 442 1,4 
Handelsbanken 3,25% 2033-06-01 680 626 0,6 
Heimstaden Bostad 1,125% 2026-01-21 1 000 835 0,8 
Investor 0,375% 2035-10-29 750 490 0,5 
Mölnlycke Holding 0.875% 2029-09-05 1 500 1 181 1,1 
SBAB 0,125% 2026-08-27 600 524 0,5 
SEB 0,75% 2027-08-09 1 200 1 043 1,0 
SEB 1,75% 2026-11-11 2 040 1 905 1,8 
Swedbank 0,3% 2027-05-20 1 000 873 0,8 
Swedbank 3,625% 2032-08-23 900 830 0,8 
Swedbank 3,75% 2025-11-14 2 100 2 100 2,0 
Tele2 1,1125% 2024-05-15 1 000 964 0,9 
Tele2 2,125% 2028-05-15 2 340 2 107 2,0 
Telia 1,375% 2081-05-11 1 000 886 0,8 
Telia 2,125% 2034-02-20 1 000 829 0,8 
Volvo Car 2,125% 2024-04-02 1 000 969 0,9 
Volvo Car 2,5% 2027-10-07 1 900 1 671 1,6 
Volvo Treasury 0% 2026-05-18 500 442 0,4 
Volvo Treasury 1,625% 2025-05-26 1 000 954 0,9 
  24 679 23,4 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

ABB Financial Services 0% 2030-01-19 1 200 917 0,9 
Acea 0,25% 2030-07-28 1 000 740 0,7 
Akelius 0,75% 2030-02-22 1 400 1 001 1,0 
AP Möller Maersk 0,75% 2031-11-25 1 400 1 040 1,0 
Apple 0,5% 2031-11-15 2 500 1 979 1,9 
Atlas Copco Finance DAC 0,75% 2032-02-08 750 574 0,5 
Banco Santander 2,5% 2025-03-18 500 487 0,5 
BNP Paribas 0,5% 2026-06-04 200 183 0,2 
BNP Paribas 1,125% 2024-08-28 1 000 965 0,9 
BNP Paribas 1,5% 2028-05-28 1 000 896 0,9 
Castellum Helsinki 0,875% 2029-09-17 1 000 646 0,6 
Castellum Helsinki 2,00% 2025-03-24 1 000 886 0,8 
Citigroup 1,25% 2026-07-06 1 200 1 119 1,1 
Coca Cola Company 1,625% 2035-03-09 1 000 801 0,8 
Commerzbank 1% 2026-03-04 1 000 917 0,9 
Credit Agricole 0,125% 2027-12-09 1 500 1 241 1,2 
Daimler 0,75% 2030-09-10 545 444 0,4 
Daimler 0,75% 2033-03-11 500 372 0,4 
Danfoss 0,375% 2028-10-28 1 000 805 0,8 
Danske Bank 1,375% 2027-02-17 1 400 1 272 1,2 
DNB Bank 0,375% 2028-01-18 1 700 1 480 1,4 
Elisa 0,25% 2027-09-15 540 455 0,4 
Elisa 1,125% 2026-02-26 600 553 0,5 
Essity Capital B.V. 0,25% 2029-09-15 750 586 0,6 
H&M Finance 0,25% 2029-08-25 2 150 1 619 1,5 
Huhtamäki 4,25% 2027-06-09 400 390 0,4 
IBM 1,2% 2040-02-11 800 523 0,5 
ISS Global 2,125% 2024-12-02 279 270 0,3 
Jyske Bank 0,05% 2026-09-02 1 590 1 396 1,3 
KBC Group NV 3% 2030-08-25 2 000 1 831 1,7 
Kemira 1,75% 2024-05-30 1 000 969 0,9 
Kemira 1% 2028-03-30 1 100 896 0,9 
Kojamo 1,5% 2024-06-19 1 250 1 186 1,1 
Kojamo 1,875% 2027-05-27 1 300 1 098 1,0 
Koninklijke Ahld Dlhz 0,375% 2030-03-18 2 000 1 577 1,5 
Leaseplan Corp 0,25% 2026-09-07 1 300 1 113 1,1 
Mowi FRN 2025-01-31 1 200 1 181 1,1 
Nestle Finance Int 0% 2033-03-03 1 250 878 0,8 
Nestle Finance Int 1,75% 2037-11-02 1 000 795 0,8 
Nordea Bank 0,5% 2028-11-02 2 500 2 053 1,9 
OP Corporate Bank 0,375% 2024-06-19 500 476 0,5 
OP Corporate Bank 0,625% 2027-07-27 800 678 0,6 
OP Corporate Bank 1,625% 2030-06-09 1 500 1 368 1,3 
Orange Telecom 0,125% 2029-09-16 1 100 876 0,8 
Orange Telecom 1,25% 2027-07-07 1 000 904 0,9 
Orsted 1,5% 2029-11-26 1 500 1 296 1,2 
Orsted 1,75% 2027-09-09 Perp  2 000 1 709 1,6 
Phiips Electronics 2,125% 2029-11-05 640 552 0,5 
Rabobank 0,25% 2026-10-30 1 400 1 234 1,2 
Sagax Euro Mtn NL BV 1% 2029-05-17 2 100 1 465 1,4 
SATO 1,375% 2024-05-31 500 470 0,4 
SATO 1,375% 2028-02-24 1 800 1 296 1,2 
Societe General 0,875% 2028-09-22 1 500 1 272 1,2 
Stand Chart 0,9% 2027-07-02 1 000 884 0,8 
Stora Enso 0,625% 2030-12-02 1 500 1 160 1,1 
Suez SACA 1,875% 2027-05-27 1 200 1 087 1,0 
Telefonica Emisiones 2,932% 2029-10-17 1 000 944 0,9 
Telefonica Europe 2,376% Perp 1 300 972 0,9 
Tennet Holding 0,875% 2030-06-03 1 600 1 289 1,2 
Tennet Holding 1,375 2029-06-26 500 429 0,4 
Teollisuuden Voima 1,125% 2026-03-09 2 500 2 215 2,1 
Teollisuuden Voima 1,375% 2028-06-23  1 700 1 409 1,3 
Terna Rete Elettrica 0,375% 2029-06-23 2 000 1 600 1,5 
Tornator 1,25% 2026-10-14 2 000 1 789 1,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

Transmission Finance DAC 0,375% 2028-06-18 1 750 1 379 1,3 
Upm-Kymmene 0,125% 2028-11-19 1 500 1 210 1,1 
Verizon Comm 1,375% 2028-02-01 1 000 866 0,8 
VW Financial Services 0% 2025-02-12 1 500 1 376 1,3 
VW Intl Finance 0,875% 2028-09-22 1 300 1 053 1,0 
VW Intl Finance 3,125% 2025-03-28 1 300 1 272 1,2 
  72 663 69,0 
Noterade räntebärande värdepapper  97 342 92,4 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tEUR 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Euro-Bobl Future Mar 2023 -12 832 0 0,0 
Euro-BTP Future Mar 2023 -2 192 0 0,0 
Euro-Bund Future Mar 2023 6 704 0 0,0 
Euro-Schatz Future Mar 2023 13 268 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   1,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

Mölnlycke Holding 1,875% 2025-02-28 1 000 952 0,9 
  952 0,9 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Credit Suisse 1,25% 2025-07-17 1 000 897 0,9 
  897 0,9 
Noterade räntebärande värdepapper  1 850 1,8 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  99 192 94,2 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  6 145 5,8 
Total summa fondförmögenhet  105 337 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Swedbank 3,6 

Teollisuuden Voima 3,4 

Tele2 2,9 

Orsted 2,9 

SEB 2,8 

Svenska Handelsbanken 2,7 

Volvo Car 2,5 

OP Corporate Bank 2,4 

Volkswagen International Finance NV 2,2 

Kojamo 2,2 

Mölnlycke Holding 2,0 

BNP Paribas 1,9 

Kemira 1,8 

Orange 1,7 

SATO 1,7 

TenneT Holding BV 1,6 

Telia Company 1,6 

Nestle Finance International 1,6 

Castellum Helsinki Finance Holding Abp 1,5 

Volvo Treasury 1,3 

Fastighets AB Balder 1,3 

Elisa 1,0 

Mercedes-Benz Group 0,8 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund

Identifieringskod för juridiska personer: 549300SDAIWM1TTGG512

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
67,22% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 67,22% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 67,22%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 330,17

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

875,25

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

45,47%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
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spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 
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Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 489,33 72,61% 94,81%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 485,24 72,61% 94,81%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 21 282,84 72,61% 94,81%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

3 974,60

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

25 257,46

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

330,17 72,61% 94,81%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

51,96 72,61%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

875,25 73,88% 94,81%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

93,37 73,88%

1.4 Exponering mot företag som är Andel av investeringar i företag som är 0,00% 86,62% 94,81%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

58,25% 64,11% 94,81%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

10,35% 21,96% 94,81%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,47

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,49

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,80

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,09

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

2,51

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,73

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,84% 86,62% 94,81%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

3,07 4,75% 94,81%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,93 36,36% 94,81%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 94,81% 94,81%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

41,71% 83,80% 94,81%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

14,02% 3,63% 94,81%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

38,57% 74,92% 94,81%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 94,81% 94,81%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

34,11% 86,62% 94,81%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,00% 79,55% 94,81%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin

0,00% 0,00%
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hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Teollisuuden V 1.125% 2026-03-09 - 2,10% FI

TELE2 2,125% 2028-05-15 - 2,00% SE

Swedbank AB 3,75% 2025-11-14 - 1,99% SE

Nordea Bank Abp 0,5% 2028-11-02 - 1,95% FI

Apple Inc 0,5% 2031-11-15 - 1,88% US

Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,75%
2026-11-11

- 1,81% SE

KBC Group NV 3% 2030-08-25 - 1,74% BE

Tornator OY 1,25% 2026-10-14 - 1,70% FI

Orsted A/S 1,75% 3019-12-09 - 1,62% DK

Volvo Car AB 2,5% 2027-10-07 - 1,59% SE

H&M FINANCE BV 0,25% 2029-08-25 - 1,54% NL

TERNA Rete Elettrica 0,375% 2029-06-23 - 1,52% IT

Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,375% 2030-
03-18

- 1,50% NL

DNB Bank ASA 0,375% 2028-01-18 - 1,40% NO

Sagax Euro Mtn NL BV 1% 2029-05-17 - 1,39% NL

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,81%

Nr 2 Annat
5,19%

Nr 1A Hållbara
67,22%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

27,59%

Taxonomiförenliga
1,47%

Andra
miljörelaterade

50,28%

Sociala
15,47%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 50,28% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,47% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 15,47% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 9 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 4 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund, org .nr 515602-8085 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund:s finansiella stallning per den 31 december 
2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens 
foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den I 3 mars 2023 

Pricewaterho~ eG00f)er. AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

EUR

Förval tare:  KATARINA PASCHAL

Handelsbanken Euro Obligation 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande 
värdepapper denominerade i euro. Fondens medel ska investeras i 
räntebärande värdepapper som givits ut eller garanterats av en stat, 
kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av något 
mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater är medlemmar samt i 
säkerställda obligationer. Fondens placeringar ska lägst ha 
kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's 
eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt bedömd 
kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstid för 
fondens placeringar är mellan två och tio år. Fonden har genom 
placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagsobligationer 
vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive 
Eurozone Government Bond Index TR (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste året 
varit något högre än tidigare år. Hög inflation och marknadens oro kring 
centralbankernas agerande till följd av den har ökat volatiliteten på 
räntemarknaderna markant under det senaste året. Den förhöjda 
volatiliteten samt inprisning av den europeiska centralbankens minskning 
av balansräkningen har särskilt påverkat perifera statsobligationer, vilket 
också bidragit till att den aktiva risken stigit. 

Portföljen

Fonden sjönk med -17,4% under 2022*.  
Vi har ett historiskt år bakom oss; året började med negativ ränta på en 
tysk tioåring för sedan avsluta året dryga 2,5 procentenheter högre. Den 
italienska tioåringen avslutar året dryga tre procentenheter högre än vid 
årets början. Blickar vi tillbaka på årets första månader så präglades dessa 
fortfarande av hög smittspridning av covid-19 i Eurozonen, men hökaktig 
kommunikation från centralbanken som reaktion till den stigande 
inflationen fick räntorna att stiga kraftigt. Vi drog nytta av att italienska 
räntor föll efter det italienska presidentvalet i januari där Sergio Mattarella 
fick sitta kvar som president och justerade vår positionering i Italien från en 
övervikt till en strategisk undervikt som vi sedan hållit i under resten utav 
året. Men det var naturligtvis Rysslands invasion av Ukraina i slutet av 
februari som satte sitt avtryck på 2022 – vi hade nu ett krig i Europa. Vi 
agerade snabbt genom att justera vår övergripande undervikt till en neutral 
position för att hantera eventuella inflöden in i statsräntor vilket skulle 
kunna få räntorna att falla. I och med att vi såg ökade risker för hög 
inflation, inte minst på grund av kriget, sålde vi sedan i omgångar risk för 
att återigen positionera oss för att räntorna skulle stiga. Oro för fortsatt 
ökade energipriser och även matpriser fick räntor att stiga ytterligare. Mot 
början av sommaren började vi köpa den kortare delen av kurvan då vi 
ansåg att omprisningen av den delen av kurvan gått väldigt snabbt. Under 
sommaren presenterade den europeiska centralbanken ett "nytt 
antifragmenteringsinstrument", TPI, vilket fick räntorna i södra Europa att 
falla tillbaka bara för att sedan stiga igen drivet av oro kring nyval i Italien. 
Hösten fortsattes att präglas av volatilitet. Inte minst på grund av kraftigt 
stigande räntor i Storbritannien som drog med sig globala räntor. 
Ränteutvecklingen i Storbritannien hade sitt ursprung i den nya regeringen 
som presenterade ett massivt skattelättnadspaket. Marknaden reagerade 
med kraftigt stigande räntor på grund av oron över att paketet, som 
finansierades genom upplåning, skulle innebära rejält ökade volymer av 
brittiska statspapper. Räntenivåerna steg så snabbt och så kraftigt att 
Bank of England var tvungna att kliva in för att stötta obligationsmarknaden 
via temporär Quantitative Easing (QE) och framskjuten Quantitative 
Tightening (QT) för att säkra finansiell stabilitet. Samtidigt gick valet i Italien 
i oktober relativt obemärkt förbi mycket tack vare att ledaren för Italiens 
Bröder, Giorgia Meloni, proaktivt lugnat marknaderna under valrörelsen. En 
stabilare situation i Storbritannien med ny premiärminister lugnade sedan 
marknaderna i oktober. Under den månaden positionerade vi oss för att 
europeiska korta swapspreadar skulle komma ihop från krisnivåer triggade 
av sämre likviditet samt bristfällig collateraltillgång. Den positionen stängde 
vi sedan i december med vinst. Året avslutades med ett hökaktigt 
meddelande från den europeiska centralbanken. Christine Lagarde 
meddelade tydligt att kommande räntehöjningar kommer ske i steg om 50 
baspunkter, inga sänkningar av styrräntorna ligger i korten samt passiv QT 
kommer att påbörjas i februari 2023. Kommunikationen fick omedelbar 
effekt i form av stigande räntor. Särskilt räntorna i Sydeuropa steg som en 
reaktion på att centralbankens extraordinära åtgärder som färgat den 
europeiska räntemarknaden under det senaste decenniet nu nått sitt slut. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden på innehaven i fonden ska över tid 
uppgå till mellan 2-10 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper noterade i Europa samt kan innebära exponering mot ett 
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begränsat antal företag eller emittenter. Detta innebär att risken i fonden 
kan vara högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar 
sina investeringar över flera regioner eller emittenter. Då fondens 
investeringar sker i utländska värdepapper denominerade i annan valuta än 
fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då 
fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser 
medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser 
beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. En placering i ett 
räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av 
en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Fonden 
investerar endast i räntebärande placeringar som är s.k. investment grade. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras i investeringsanalysen där hållbarhetsrisk är en integrerad del. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 46,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 5,2%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 22,0%

Information

Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Euro-Obligation 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Euro Obligation (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Euro Obligation A1 - SEK 3 830,67 4 295,53 4 359,99 4 348,80 3 952,19 3 829,20 3 723,65 3 471,03 3 539,65 -
 Euro Obligation A1 - EUR 344,47 417,19 433,89 413,86 389,95 389,48 388,61 379,01 373,67 -
 Euro Obligation A9 - EUR 347,85 419,15 434,60 - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR 351,23 423,69 438,88 416,95 391,29 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR 36 -8 -47 -20 63 -1 -5 -55 28 -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 86 67 78 121 132 69 70 73 126 -
 Euro Obligation A1 - SEK 226 286 406 512 413 425 361 332 754 -
 Euro Obligation A1 - EUR 49 38 36 60 73 26 32 37 46 -
 Euro Obligation A9 - EUR 0 0 0 - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR 16 1 1 12 18 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 248 161 179 293 339 177 179 192 337 -
 Euro Obligation A1 - SEK 59 67 93 118 104 111 97 96 213 -
 Euro Obligation A1 - EUR 143 92 82 145 188 66 82 96 124 -
 Euro Obligation A9 - EUR 0 0 1 - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR 45 3 3 30 46 - - - - -

Total avkastning i %  
 Euro Obligation A1 - SEK -10,8 -1,5 0,3 10,0 3,2 2,8 7,3 -1,9 22,0 6,8
 Euro Obligation A1 - EUR -17,4 -3,8 4,8 6,1 0,1 0,2 2,5 1,4 13,9 3,5
 Euro Obligation A9 - EUR -17,0 -3,6 - - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR -17,1 -3,5 5,3 6,6 0,5 0,6 2,9 1,8 14,4 3,9

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Euro Obligation A1 - SEK -11,6 -1,0 0,3 10,7 4,1 2,8 8,0 -1,7 21,1 5,5
 Euro Obligation A1 - EUR -18,1 -3,4 4,9 6,8 1,0 0,2 3,2 1,6 13,1 2,2
 Euro Obligation A9 - EUR -18,1 -3,4 - - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR -18,1 -3,4 4,9 6,8 1,0 0,2 3,2 1,6 13,1 2,2

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Euro Obligation A1 - SEK 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 -
 Euro Obligation A1 - EUR 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7
 Euro Obligation A9 - EUR 0,8 - - - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Euro Obligation A1 - SEK -6,3 -0,6 5,0 6,6 3,0 5,0 2,6 9,4 14,1 6,3
 Euro Obligation A1 - EUR -10,9 0,4 5,5 3,1 0,2 1,4 2,0 7,5 8,6 6,6
 Euro Obligation A9 - EUR -10,5 - - - - - - - - -
 Euro Obligation A10 - EUR -10,5 0,8 5,9 3,5 0,6 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -6,4 -0,3 5,4 7,4 3,4 5,4 3,0 9,1 13,0 6,2
EUR -11,1 0,7 5,9 3,9 0,6 1,7 2,4 7,2 7,6 6,5

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Euro Obligation A1 - SEK 0,0 2,9 4,7 4,2 6,4 7,1 7,7 6,6 4,4 -0,2
 Euro Obligation A1 - EUR -2,4 1,4 2,7 2,1 3,5 4,2 6,1 6,2 6,0 4,3
 Euro Obligation A10 - EUR -2,0 1,8 3,2 2,5 3,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 0,2 3,3 5,1 4,7 6,6 6,9 7,7 6,5 4,4 -0,1
EUR -2,2 1,8 3,2 2,5 3,7 4,0 6,1 6,2 6,0 4,3

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Euro Obligation A1 - SEK 3,5 5,3 5,6 4,3 3,1 5,1 5,3 - - -
 Euro Obligation A1 - EUR 0,8 3,8 4,5 4,0 3,9 4,7 4,7 4,4 4,7 4,1
 Euro Obligation A10 - EUR 1,2 4,2 4,9 4,4 4,3 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 3,5 5,5 5,8 4,5 3,2 5,3 5,7 - - -
EUR 0,8 4,0 4,7 4,3 4,0 4,9 5,0 4,7 5,0 4,5

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive Eurozone Government Bond Index 
T o m  2019-02-28: Barclays Euro Government Bond Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Euro Obligation A1 0,60
 Euro Obligation A9 0,30
 Euro Obligation A10 0,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Euro Obligation A1 0,60
 Euro Obligation A9 0,30
 Euro Obligation A10 0,20

Årlig avgift, % 
 Euro Obligation A1 0,60
 Euro Obligation A9 0,30
 Euro Obligation A10 0,20

Transaktionskostnader, tEUR 4

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Euro Obligation A1 5,44
 Euro Obligation A9 2,73
 Euro Obligation A10 1,82

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Euro Obligation A1 0,37
 Euro Obligation A9 0,18
 Euro Obligation A10 0,12

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 6,9 

Total risk % - A1 EUR 7,0 

Total risk % - A9 EUR 7,0 

Total risk % - A10 EUR 7,0 

Total risk i index % - A1 SEK 7,4 

Total risk i index % - A1 EUR 7,6 

Total risk i index % - A9 EUR 7,6 

Total risk i index % - A10 EUR 7,6 

Jämförelseindex Solactive Eurozone
Government Bond

Index

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,2 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 0,2 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 0,5 

Aktiv avkastning % - A10 EUR 0,5 

Informationskvot - A1 SEK 0,2 

Informationskvot - A1 EUR 0,2 

Informationskvot - A9 EUR 0,7 

Informationskvot - A10 EUR 0,7 

Sharpekvot - A1 SEK -0,9 

Sharpekvot - A1 EUR -1,6 

Sharpekvot - A9 EUR -1,5 

Sharpekvot - A10 EUR -1,5 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,9 

Sharpekvot i index - A1 EUR -1,4 

Sharpekvot i index - A9 EUR -1,4 

Sharpekvot i index - A10 EUR -1,4 

Duration, år 6,5 

Spreadexponering % 3,8 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -19 455 -3 891
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument  ** -19 -
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  *** 709 209
Ränteintäker 1 567 1 296
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -2 -6
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -17 200 -2 392

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 481 425
Räntekostnader 6 3
Övriga kostnader 4 1
Summa kostnader 491 429
Årets resultat -17 691 -2 821

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 29 697

Realisationförluster -2 345 -250

Orealiserade vinster/förluster -17 139 -4 338

Summa -19 455 -3 891

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 7 -

Orealiserade vinster/förluster -26 -

Summa -19 -

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 842 325

Realisationförluster -986 -277

Orealiserade vinster/förluster -147 161

Summa 709 209

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 83 102 97,0 65 219 97,1
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 83 102 97,0 65 219 97,1
Bankmedel och övriga likvida 
medel 1 973 2,3 1 451 2,2
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 682 0,8 540 0,8
Summa tillgångar 85 758 100,1 67 210 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 26 0,0 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 26 0,0 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 51 0,1 35 0,1
Summa skulder 77 0,1 35 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 85 681 100,0 67 175 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 73 0,1 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 138 0,2 1 645 2,4

1) Likvida medel 73 tEUR 
2) Likvida medel 138 tEUR 

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 67 175 77 554
Andelsutgivning 63 428 20 901
Andelsinlösen -27 230 -28 458
Resultat enligt resultaträkning -17 691 -2 821
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 85 681 67 175

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

Belgiska staten 0,50% 2024-10-22 800 769 0,9 
Belgiska staten 1,25% 2033-04-22 2 700 2 249 2,6 
Belgiska staten 1,45 % 2037-06-22 600 468 0,5 
Belgiska staten 1,6% 2047-06-22 600 421 0,5 
Belgiska staten 5,5% 2028-03-28 1 000 1 129 1,3 
Finska staten 0,875% 2025-09-15 400 381 0,4 
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Handelsbanken Euro Obl igat ion,  for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

Finska staten 1,125% 2034-04-15 300 243 0,3 
Finska staten 2,75% 2028-07-04 300 298 0,3 
Franska staten  4% 2055-04-25 1 350 1 517 1,8 
Franska staten 0,5% 2044-06-25 800 462 0,5 
Franska staten 0.25% 2026-11-25 500 453 0,5 
Franska staten 0.75% 2028-05-25 4 000 3 581 4,2 
Franska staten 0% 2025-02-25 2 000 1 882 2,2 
Franska staten 1,75% 2024-11-25 2 000 1 960 2,3 
Franska staten 1,75% 2039-06-25 2 600 2 109 2,5 
Franska staten 1% 2025-11-25 500 476 0,6 
Franska staten 2,5% 2025-10-30 3 100 3 020 3,5 
Franska staten 2% 2032-11-25 1 000 907 1,1 
Franska staten 5,5% 2029-04-25 700 805 0,9 
Franska staten 5,75% 2032-10-25 1 000 1 223 1,4 
Irländska staten 1,35% 2031-03-18 1 500 1 330 1,6 
Italienska staten 0,25% 2028-03-15 1 500 1 238 1,4 
Italienska staten 0,9% 2031-04-01 2 800 2 129 2,5 
Italienska staten 0% 2024-04-15 2 000 1 923 2,2 
Italienska staten 0% 2024-08-15 2 000 1 901 2,2 
Italienska staten 1,5% 2045-04-30 2 200 1 229 1,4 
Italienska staten 1,7% 2051-09-01 200 109 0,1 
Italienska staten 1,85% 2025-07-01 2 400 2 307 2,7 
Italienska staten 2,05% 2027-08-01 1 500 1 391 1,6 
Italienska staten 2,1% 2026-07-15 1 500 1 422 1,7 
Italienska staten 5,25% 2029-11-01 1 500 1 602 1,9 
Italienska staten 5% 2040-09-01 800 816 1,0 
Italienska staten 6% 2031-05-01 2 550 2 845 3,3 
Italienska staten 7,25% 2026-11-01 2 470 2 790 3,3 
Nederländska staten 0,5% 2026-07-15 1 600 1 484 1,7 
Nederländska staten 0,5% 2040-01-15 500 341 0,4 
Nederländska staten 0% 2030-07-15 500 405 0,5 
Nederländska staten 2,75% 2047-01-15 300 299 0,3 
Nederländska staten 4% 2037-01-15 500 558 0,7 
Portugisiska staten  3,875% 2030-02-15 600 624 0,7 
Portugisiska staten 2,875% 2025-10-15 500 500 0,6 
Spanska staten 0,1% 2031-04-30 300 228 0,3 
Spanska staten 0,6% 2029-10-31 1 500 1 258 1,5 
Spanska staten 0,8% 2027-07-30 2 000 1 803 2,1 
Spanska staten 0% 2025-01-31 2 000 1 883 2,2 
Spanska staten 1,25% 2030-10-31 1 400 1 197 1,4 
Spanska staten 1,95% 2026-04-30 200 193 0,2 
Spanska staten 1% 2042-07-30 1 020 620 0,7 
Spanska staten 2,35% 2033-07-30 500 444 0,5 
Spanska staten 2,70% 2048-10-31 500 405 0,5 
Spanska staten 6% 2029-01-31 2 000 2 305 2,7 
Tyska staten 0% 2025-10-10 6 400 5 995 7,0 
Tyska staten 0% 2026-04-10 1 000 922 1,1 
Tyska staten 0% 2030-08-15 7 700 6 382 7,4 
Tyska staten 0% 2031-08-15 2 500 2 018 2,4 
Tyska staten 0% 2050-08-15 400 205 0,2 
Tyska staten 1,25% 2048-08-15 100 76 0,1 
Tyska staten 1% 2038-05-15 1 000 793 0,9 
Tyska staten 2,5% 2044-07-04 600 593 0,7 
Tyska staten 4,75% 2034-07-04 800 970 1,1 
Tyska staten 4,75% 2040-07-04 500 645 0,8 
Österrikiska staten 0,75% 2026-10-20 1 200 1 115 1,3 
Österrikiska staten 1,5% 2047-02-20 600 436 0,5 
Österrikiska staten 2,4% 2024-05-23 1 100 1 020 1,2 
  83 102 97,0 
Noterade räntebärande värdepapper  83 102 97,0 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tEUR 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Euro-Bobl Future Mar 2023 2 450 0 0,0 
Euro-BTP Future Mar 2023 -3 178 0 0,0 
Euro-Bund Future Mar 2023 -8 581 0 0,0 
Euro-Buxl 30YR BND Mar 2023 2 175 0 0,0 
Euro-OAT Future Mar 2023 1 023 0 0,0 
Euro-Schatz Future Mar 2023 17 514 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

 
Underliggande 

exponering tEUR 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

RÄNTESWAP, OTC

Interest Rate Swap-EUR-20321115 1 000 -26 0,0 
Ränteswap, OTC  -26 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  83 102 97,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -26 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  2 605 3,0 
Total summa fondförmögenhet  85 681 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Italienska staten 25,3 

Tyska staten 21,7 

Franska staten 21,5 

Spanska staten 12,1 

Belgiska staten 5,9 

Nederländska staten 3,6 

Österrikiska staten 3,0 

Portugisiska staten 1,3 

Finska staten 1,1 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  



Redovisning av hållbarhetsarbetet 2022 – Handelsbanken Fonder AB 

Handelsbanken Euro Obligation
Om hållbarhet i fondens förvaltning 
Tillsammans med finansiella kriterier integrerar fondens förvaltare miljö-, 
sociala- och bolagsstyrningskriterier (ESG) för att få ett mer komplett 
beslutsunderlag i investeringsprocessen. Det innebär att fondernas förvaltare 
tar hänsyn till både risker och möjligheter relaterade till olika ESG-aspekter. 

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond där hantering av hållbarhetsrisker är en 
integrerad del av den analys som ligger till grund för investeringsbesluten. 
Utöver den integrering av hållbarhetsrisker som sker baserat på nämnda analys 
så genomförs även årligen analys av fonden utifrån klimatrisker. 
Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom att välja in obligationer baserat på 
hållbarhetsanalys. 

Metoder för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer bort 
På grund av fondens placeringsinriktning har den inte möjlighet att investera i 
obligationer emitterade av företag vilket leder till att fonden inte har några 
investeringar med exponering mot: 

• företag/emittenter som är inblandade i tillverkning eller distribution av enligt
internationell rätt förbjudna vapen, till exempel klustervapen, personminor,
biologiska och kemiska vapen.

• företag/emittenter involverade i produktion eller distribution av kärnvapen.

• företag/emittenter med verksamheten finns inom kontroversiella branscher
som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och
krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

• företag/emittenter som anses agera i strid med internationella normer och 
konventioner.

Uppföljning sker på daglig basis av fondbolagets oberoende riskkontrollfunktion. 

Fonden väljer in
Fonden investerar i räntebärande instrument som givits ut eller garanterats av en 
stat, kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av något 
mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater i EES är medlemmar samt i 
säkerställda obligationer. 

Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. 
Förvaltaren använder en ESG-modell som lyfter fram hållbarhetsrisker på 
landnivå. Resultatet från denna analys är en bidragande del till positioneringen i 
fonden. 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Fonden väljer in 

Fonden har fortsatt att öka innehaven i gröna obligationer. 2022 har andelen 
ökat från cirka 25% till nästan 27%. Fondens jämförelseindex har en 
exponering gentemot gröna obligationer på 1,86%. De gröna ramverken 
analyseras med utgångspunkt i vår ESG-modell på landnivå för att säkerställa 
att ramverken är ambitiösa och träffar rätt relativt ländernas behov. Fonden har 
kontinuerligt ökat exponeringen gentemot gröna obligationer under de senaste 
åren och vi ser positivt på utvecklingen där allt fler länder inom Eurozonen 
emitterar gröna obligationer och särskilt när det emitteras gröna obligationer 
över hela räntekurvan. 

Under året har fonden investerat i en grön obligation emitterad av 
Nederländerna. Det upplånade kapitalet finansierar flertalet gröna 
projektområden i landet, hittills till exempel 48 järnvägsprojekt inom 
projektkategorin ”clean transportation”. Alla gröna ramverk analyseras med 
utgångspunkt i fondbolagets ESG-modell för att säkerställa att ramverken är 
ambitiösa och träffar rätt relativt ländernas behov. Fonden har kontinuerligt ökat 
exponeringen gentemot gröna obligationer under de senaste åren och 
Handelsbanken Fonder ser positivt på utvecklingen där allt fler länder inom 
Eurozonen emitterar gröna obligationer och särskilt när det emitteras gröna 
obligationer över hela räntekurvan. 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara 
verksamheter 
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera 
gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Obligation, org.nr 515602-7053 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Obligation for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Obligation :s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens f6reskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi g6r inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i 6vrigt inhamtat under revisionen samt bed6mer om informationen i 6vrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera delta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Stockholm den I 3 mars 2023 

~ 
Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 

798



799 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

EUR

Förval tare:  ALEXANDER GULLNÄS

Handelsbanken Euro Ränta 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande 
värdepapper utgivna av stater och företag i euro. Fondens placeringar ska 
lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & 
Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt 
bedömd kreditvärdighet. Placeringarna görs så att fondens genomsnittliga 
återstående räntebindningstid blir högst ett år. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer 
emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila 
bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive 
European 3M Interbank Money Market Index (100%). Eftersom fonden är 
aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. Senaste åren har varit en volatil period på 
globala räntemarknader och räntor steg kraftigt under 2022. Centralbanker 
möttes av hög inflation och stramade åt genom att höja styrräntor i mycket 
snabb takt, vilket innebar ett tufft år för både kreditspreadar och räntor. 
Ökad volatilitet har medfört att den aktiva risken legat kvar på en hög nivå 
jämfört med historiken. 

Portföljen

Fonden sjönk med -1,2% under 2022*.  
Året har präglats av hög volatilitet och oro för kriget i Ukraina, hög inflation, 
energikris och kraftiga räntehöjningar från globala centralbanker. Detta har 
medfört att risktillgångar har haft ett svagt år med både fallande börser och 
bredare kreditspreadar. En 2-årig tysk ränta handlade i början av året på 
cirka -60 baspunkter för att stänga året på 276 baspunkter (2.76 %). 
Europeiska centralbanken har höjt räntan i snabb takt och aviserade i 
slutet av året att ytterligare räntehöjningar är att vänta för att få bukt med 
den höga inflationstakten i Eurozonen. Portföljen har under året haft hedgar 
i form av korta terminspositioner i bland annat 2-åriga och 5-åriga tyska 
terminer, vilket har kompenserat något för de kraftigt stigande räntorna. 
Dessa har varit de bästa positionerna avkastningsmässigt under året. 
Portföljens innehav i nordiska fastighetsbolag är de företagsobligationer 
som bidragit mest negativt till avkastningen, då sektorn är räntekänslig och 
priserna på obligationerna fallit kraftigt i och med den stora omprisningen 
på räntemarknaden. Fonden har under året ökat exponering mot korta 
företagscertifikat samt köpt in statsskuldväxlar i både Spanien och 
Frankrike som en likvid exponering i portföljen som numera har en relativt 
god förräntningstakt. Fonden har hög kreditkvalité i portföljen och god 
likviditetsnivå inför det nya året. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden ska 
över tid uppgå till mindre än 1 år. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i räntebärande placeringar av 
hög kreditvärdighet, s.k. investment grade. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 17,8%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 4,0%
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Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Euro Ränta 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Euro Ränta (Sverige). 
  
Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med 
anledning av utvecklingen av praxis på skatteområdet, råder osäkerhet om 
beskattningen av utländska utdelningar. För ytterligare information, se 
under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten. 
  

Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*

90

95

100

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, EUR 
 Euro Ränta A1 - SEK 2 144,30 2 010,32 1 967,31 2 052,87 1 975,26 1 925,03 1 883,98 1 803,23 1 869,82 -
 Euro Ränta A1 - EUR 192,83 195,25 195,78 195,37 194,90 195,80 196,62 196,90 197,39 -
 Euro Ränta A9 - EUR 193,32 195,55 195,89 - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR 194,30 196,45 196,69 195,98 195,21 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnEUR 32 80 -71 70 74 -61 -6 39 -14 -

Fondförmögenhet totalt, mnEUR 241 212 133 204 133 59 121 127 88 -
 Euro Ränta A1 - SEK 388 142 156 170 145 265 39 39 30 -
 Euro Ränta A1 - EUR 145 141 93 138 86 16 95 103 73 -
 Euro Ränta A9 - EUR 5 5 7 - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR 56 53 18 41 23 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 1 250 1 087 681 1 044 683 301 613 643 446 -
 Euro Ränta A1 - SEK 181 71 79 83 73 138 21 21 16 -
 Euro Ränta A1 - EUR 750 724 475 706 443 84 482 523 369 -
 Euro Ränta A9 - EUR 28 23 34 - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR 291 268 93 209 120 - - - - -

Total avkastning i %  
 Euro Ränta A1 - SEK 6,7 2,2 -4,2 3,9 2,6 2,2 4,5 -3,6 7,0 3,3
 Euro Ränta A1 - EUR -1,2 -0,3 0,2 0,2 -0,5 -0,4 -0,1 -0,3 -0,1 0,1
 Euro Ränta A9 - EUR -1,1 -0,2 0,3 - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR -1,1 -0,1 0,4 0,4 -0,3 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,4

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Euro Ränta A1 - SEK 8,4 1,9 -4,8 3,3 2,9 2,2 4,4 -3,3 7,3 3,3
 Euro Ränta A1 - EUR 0,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 0,0 0,2 0,1
 Euro Ränta A9 - EUR 0,3 -0,6 -0,4 - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR 0,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 0,0 0,2 0,1

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Euro Ränta A1 - SEK 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 -
 Euro Ränta A1 - EUR 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
 Euro Ränta A9 - EUR 0,7 - - - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Euro Ränta A1 - SEK 4,4 -1,0 -0,2 3,3 2,4 3,3 0,4 1,6 5,1 0,5
 Euro Ränta A1 - EUR -0,8 0,0 0,2 -0,1 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,7
 Euro Ränta A9 - EUR -0,7 - - - - - - - - -
 Euro Ränta A10 - EUR -0,6 0,1 0,4 0,1 -0,2 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 5,1 -1,5 -0,8 3,1 2,6 3,3 0,4 1,8 5,3 0,1
EUR -0,1 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,4

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Euro Ränta A1 - SEK 2,2 1,3 1,8 1,9 2,5 2,6 1,7 0,8 -0,8 -2,7
 Euro Ränta A1 - EUR -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,2 0,5 0,8 1,6
 Euro Ränta A10 - EUR -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 2,2 1,1 1,5 1,8 2,6 2,7 1,6 0,8 -1,0 -3,4
EUR -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,5 0,6 0,9

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Euro Ränta A1 - SEK 2,4 1,5 1,3 0,5 -0,2 -0,5 - - - -
 Euro Ränta A1 - EUR -0,2 0,0 0,2 0,3 0,7 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1
 Euro Ränta A10 - EUR 0,0 0,3 0,4 0,6 1,0 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 2,5 1,3 1,2 0,4 -0,4 1,3 - - - -
EUR -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3 1,7 1,9 2,1

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 9,83 9,58 9,16 9,47 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive European 3M Interbank Money Market Index 
T o m  2018-05-31: EUR Libor 3 month index 
T o m  2019-02-28: Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-12 Months 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Euro Ränta A1 0,20
 Euro Ränta A9 0,10
 Euro Ränta A10 0,05

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Euro Ränta A1 0,20
 Euro Ränta A9 0,10
 Euro Ränta A10 0,05

Årlig avgift, % 
 Euro Ränta A1 0,20
 Euro Ränta A9 0,10
 Euro Ränta A10 0,05

Transaktionskostnader, tEUR 4

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 1 000 EUR 
 Euro Ränta A1 1,98
 Euro Ränta A9 0,99
 Euro Ränta A10 0,50

Förvaltningskostnad vid månadssparande 10 EUR 
 Euro Ränta A1 0,13
 Euro Ränta A9 0,06
 Euro Ränta A10 0,03

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,8

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 7,2

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 4,7 

Total risk % - A1 EUR 0,7 

Total risk % - A9 EUR 0,7 

Total risk % - A10 EUR 0,7 

Total risk i index % - A1 SEK 5,1 

Total risk i index % - A1 EUR 0,2 

Total risk i index % - A9 EUR 0,2 

Total risk i index % - A10 EUR 0,2 

Jämförelseindex Solactive European 3M
Interbank Money Market

Index

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,7 

Aktiv avkastning % - A1 EUR -0,6 

Aktiv avkastning % - A9 EUR -0,5 

Aktiv avkastning % - A10 EUR -0,5 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 EUR Negativ 

Informationskvot - A9 EUR Negativ 

Informationskvot - A10 EUR Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,9 

Sharpekvot - A1 EUR -1,0 

Sharpekvot - A9 EUR -0,8 

Sharpekvot - A10 EUR -0,7 

Sharpekvot i index - A1 SEK 1,0 

Sharpekvot i index - A1 EUR 0,0 

Sharpekvot i index - A9 EUR 0,0 

Sharpekvot i index - A10 EUR 0,0 

Duration, år 0,7 

Spreadexponering % 1,5 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tEUR
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -5 472 -1 927
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 918 -44
Ränteintäker 2 231 1 788
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto 179 -17
Övriga intäkter 0 -
Summa intäkter och värdeförändring -2 144 -200

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 363 301
Räntekostnader 43 10
Övriga kostnader 4 2
Summa kostnader 409 313
Årets resultat -2 553 -513

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 0 55

Realisationförluster -2 091 -686

Orealiserade vinster/förluster -3 381 -1 295

Summa -5 472 -1 927

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 406 240

Realisationförluster -488 -264

Orealiserade vinster/förluster - -19

Summa 918 -44

Balansräkning, tEUR
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 170 103 70,4 155 318 73,1
Penningmarknadsinstrument 45 538 18,9 19 002 8,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 215 641 89,3 174 320 82,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 24 849 10,3 37 244 17,5
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 037 0,4 951 0,4
Summa tillgångar 241 526 100,0 212 515 100,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 33 0,0 30 0,0
Summa skulder 33 0,0 30 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 241 493 100,0 212 485 100,0

Not 1) till balansräkning

Förändring av fondförmögenhet, tEUR
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 212 485 133 416
Andelsutgivning 1) 146 964 148 908
Andelsinlösen 1) -115 404 -69 326
Resultat enligt resultaträkning -2 553 -513
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 241 493 212 485

1) Varav 1 232 tEUR avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   70,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

Spanska staten 0% 2023-04-14 5 000 4 971 2,1 
Spanska staten 0% 2023-06-09 5 000 4 950 2,0 
Spanska staten 4,8% 2024-01-31 3 000 3 068 1,3 
  12 990 5,4 
ÖVRIGA

Alfa Laval 0,25% 2024-06-25 500 475 0,2 
Assa Abloy 0,4% 2024-09-16 3 000 2 856 1,2 
Electrolux 4,125% 2026-10-05 2 000 2 019 0,8 
Essity 1,125% 2024-03-27  1 000 972 0,4 
Fastighets AB Balder 1,875%  2025-03-14 500 423 0,2 
Handelsbanken 0,125% 2024-06-18 2 300 2 193 0,9 
Heimstaden Bostad 2,125% 2023-04-05 2 000 1 944 0,8 
Länsförsäkringar 0,875% 2023-09-25 3 000 2 948 1,2 
Sagax 2% 2024-01-17 4 000 3 831 1,6 
Scania 0,125% 2023-02-13 7 000 6 981 2,9 
Scania 0,5% 2023-10-06 3 500 3 415 1,4 
SEB 0,25% 2023-05-19 3 000 2 977 1,2 
SEB 0,50% 2023-03-13 2 300 2 293 0,9 
SEB 1,75% 2026-11-11 2 460 2 297 1,0 
SEB 4% 2026-11-09 1 600 1 603 0,7 
SKF 1,25% 2025-09-17 2 025 1 887 0,8 
Swedbank 1,5% 2028-09-18 2 000 1 946 0,8 
Swedbank 3,75% 2025-11-14 2 100 2 100 0,9 
Tele2 1,1125% 2024-05-15 6 000 5 784 2,4 
Vattenfall 3,25% 2024-04-1 4 900 4 873 2,0 
Volvo Treasury 0,625% 2025-02-14 2 000 1 878 0,8 
Volvo Treasury 0% 2024-05-09 2 500 2 389 1,0 
Volvo Treasury FRN 2023-09-27 5 000 5 014 2,1 
  63 098 26,1 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Adidas 3% 2025-11-21 3 000 2 966 1,2 
Aktia Bank FRN 2024-04-22 5 000 5 020 2,1 
Autoliv 0,75% 2023-06-26 4 867 4 810 2,0 
Balder Finland FRN 2023-06-14 1 400 1 371 0,6 
Banco Bilbao Viz Arg FRN 2023-09-09 4 500 4 523 1,9 
Barclays 1,5% 2023-09-03 5 000 4 950 2,0 
BMW Finance NV 0,5% 2025-02-22 1 800 1 697 0,7 
Commerzbank 0,5% 2023-09-13 2 500 2 461 1,0 
Danone 1,75 % 2023-06-23 Perp 3 000 2 954 1,2 
Danske Bank 0,01% 2024-11-10 3 000 2 905 1,2 
Danske Bank 1,375% 2027-02-17 1 400 1 272 0,5 
Heimstaden Bostad Tresry 0,25% 2024-10-13 1 000 884 0,4 
Heimstaden Bostad Tresry BV FRN 2024-01-19 6 500 6 157 2,5 
Hitachi Capital Plc 0% 2024-10-29 1 500 1 385 0,6 
Kemira 1,75% 2024-05-30 3 000 2 906 1,2 
Kojamo 1,5% 2024-06-19 1 000 948 0,4 
Kojamo 1,625% 2023-10-17 4 000 3 904 1,6 
LeasePlan 1,375% 2024-03-07 1 700 1 651 0,7 
LeasePlan 1% 2023-05-02 1 500 1 490 0,6 
Metso 1,125% 2024-06-13 2 500 2 413 1,0 
Nykredit Realkredit FRN 2023-06-26  5 000 5 001 2,1 
Nykredit Realkredit FRN 2023-09-27  2 000 2 002 0,8 
Oma Saastopankki 5% 2024-09-26 500 494 0,2 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

Oma Saastopankki FRN 2025-05-19 4 000 3 895 1,6 
OP Corporate Bank 0,375% 2024-02-26 500 483 0,2 
S-Pankki FRN 2025-04-04  2 500 2 427 1,0 
SATO 1,375% 2024-05-31 500 470 0,2 
SATO 2,25% 2023-04-07 4 000 3 992 1,7 
Stora Enso 2,125% 2023-06-16 5 357 5 337 2,2 
Sydbank 4,75% 2025-09-30 5 000 4 972 2,1 
Telefonica Emisiones 1.069% 2024-02-05 3 200 3 130 1,3 
Transmission Finance DAC 1,5% 2023-05-24 2 000 1 987 0,8 
VW Intl Finance 3,125% 2025-03-28 1 700 1 664 0,7 
VW Intl Finance 4,125% 2025-11 1 500 1 493 0,6 
  94 015 38,9 
Noterade räntebärande värdepapper  170 103 70,4 

Övriga finansiella instrument   23,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

CERTIFIKAT

Heimstaden Bostad DI FC 2023-01-26 5 000 4 990 2,1 
Hexagon AB DI FC 2023-06-07 5 000 4 930 2,0 
Hexagon DI FC 2023-02-24 5 000 4 982 2,1 
Hexagon DI FC 2023-03-13 5 000 4 975 2,1 
Vattenfall DI FC 2023-04-20 5 000 4 960 2,1 
Vattenfall DI FC 2023-10-23 5 000 4 867 2,0 
VW Finans Sverige DI FC 2023-06-27 6 000 5 914 2,4 
Certifikat  35 617 14,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tEUR 

% av 
fondförm. 

STATSSKULDSVÄXLAR

Franska staten Treasury Bill 2023-01-25 5 000 4 997 2,1 
Franska staten Treasury Bill 2023-08-09 5 000 4 924 2,0 
Statsskuldsväxlar  9 921 4,1 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  215 641 89,3 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  25 852 10,7 
Total summa fondförmögenhet  241 493 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Hexagon 6,2 

Vattenfall 6,1 

Spanska staten 5,4 

Scania CV 4,3 

Franska staten 4,1 

Volvo Treasury 3,8 

SEB 3,8 

Heimstaden Bostad Treasury BV 2,9 

Nykredit Realkredit 2,9 

Heimstaden Bostad 2,9 

Kojamo 2,0 

SATO 1,8 

Oma Saastopankki Oy 1,8 

Den Danske Bank 1,7 

Swedbank 1,7 

Volkswagen International Finance NV 1,3 

Leaseplan Corp 1,3 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Euro Ränta

Identifieringskod för juridiska personer: 549300GDF35DNG6ERL67

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
34,27% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 34,27% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 34,27%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 668,18

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 504,32

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

9,25%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 15 704,25 55,94% 80,17%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 311,63 55,94% 80,17%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 73 257,05 55,94% 80,17%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

17 015,87

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

90 272,91

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

668,18 55,94% 80,17%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

125,95 55,94%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 504,32 49,56% 80,17%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

85,78 49,56%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 71,41% 80,17%

1.5 Andel av icke-förnybar Investeringsobjektets andel av icke-

å

62,80% 42,65% 80,17%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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energiförbrukning och energiproduktion förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

15,11% 22,30% 80,17%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,98

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,11

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,88

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 73,86% 80,17%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

3,37 3,88% 80,17%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,99 17,67% 80,17%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 80,17% 80,17%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

39,97% 73,11% 80,17%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

22,82% 6,67% 80,17%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

37,77% 49,56% 80,17%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 80,17% 80,17%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

38,23% 73,86% 80,17%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

2,04% 59,97% 80,17%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,15 9,54% 9,54%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 9,54% 9,54%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Scania CV 0,125% 2023-02-13 - 2,89% SE

Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 2024-
01-19

- 2,55% NL

Volkswagen Finans Sverige AB DI FC 2023-
06-27

- 2,45% SE

TELE2 1,1125% 2024-0515 - 2,40% SE

Stora Enso 2,125 2023-06-16 - 2,21% FI

Aktia Bank Oyj FRN 2024-04-22 - 2,08% FI

Volvo Treasury AB FRN 2023-09-27 - 2,08% SE

Nykredit Realkredit A/S FRN 2023-06-26 - 2,07% DK

Hexagon AB DI FC 2022-12-07 - 2,06% SE

Republic of France Treasury Bill 2023-01-25 - 2,07% FR

Heimstaden Bostad AB DI FC 2023-01-26 - 2,07% SE

Hexagon AB DI FC 2023-02-24 - 2,06% SE

Hexagon AB DI FC 2023-03-13 - 2,06% SE

Sydbank A/S 4,75% 2025-09-30 - 2,06% DK

Kingdom of Spain Treasury Bill 2023-04-14 - 2,06% ES

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

89,71%

Nr 2 Annat
10,29%

Nr 1A Hållbara
34,27%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,44%

Andra
miljörelaterade

26,00%

Sociala
8,27%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 26,00% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 8,27% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 5 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Ranta, org.nr 515602-6980 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Ranta for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Euro Ranta:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revis ion for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen , strukturen och innehallet i arsberattelsen , daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Detar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enl ighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseC DF)e 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 

813



814  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  Asset Al locat ion Team |  Head: JOHANN GUGGI

Handelsbanken Flexibel Ränta 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en 
fondandelsfond som placerar globalt utan begränsning till bransch eller 
geografiskt område. Fondens avkastning bestäms av hur de räntefonder 
som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i 
räntefonder, som i sin tur placerar i räntebärande värdepapper i svenska 
kronor och utländsk valuta utgivna av stater, företag och bostadsinstitut. 
Vidare får fonden placera på tillväxtmarknader och/eller i räntebärande 
värdepapper där utgivaren kan ha ett lägre kreditvärderingsbetyg än BBB 
(s.k. Investment grade) enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's 
skala. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men 
även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se 
Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder. Fonden beaktar 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta 
innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom 
områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. 
Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet 
från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav 
som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i 
indexderivat kommer fonden i första hand att placera i 
hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument 
kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan 
komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: OMRXTBILL (37%), Solactive European 3M 
Interbank Money Market Index (6%), Solactive Eurozone Government 
Bond Index TR (9%), HMNI Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y (19%), JPM 
GBI-EM DIV NARROW (10%), Solactive SEK Fix Short IG Credit Index 
(14%), OMXREAL (5%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden förvaltas utifrån en investeringsprocess som innefattar analys av 
såväl marknader, tillgångsslag och produkter som fonden placerar i. 
Investeringsprocessen innebär att placering sker i fonder med exponering 
mot räntor. Fördelning av exponering beror på förvaltarteamets löpande 
analys av marknadsförutsättningarna bl.a. vad avser konjunktur, värdering 
och likviditet. Hänsyn tas även till utvecklingen i olika regioner. När 
förvaltarteamet exempelvis förväntar sig att räntenivåer kommer att stiga 
ökar teamet placeringarna i räntefonder med kort ränterisk och minskar i 
räntefonder med lång ränterisk. Vidare analyserar och väljer teamet de 
ingående fonderna utifrån bl.a. strategi, hållbarhet, och likviditet. Fonden 
nyttjar också i sin strategi olika derivat för att uppnå önskad exponerings- 
och risknivå.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 

val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. 
  
Fonden har i sina  ränteplaceringar haft en risk som varit högre än 
jämförelseindex framförallt via investeringar i fonder som investerar i 
företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer.  
  
Under det senaste året har den aktiva risken i fonden varit lägre än 
föregående år. Detta p g a att fondens avkastning gett ett jämnare utfall i 
förhållande till jämförelseindexet än året innan. Förra året ingick 2020 års 
uppgifter i beräkningen av aktiv risk där det året inleddes med 
pandemioron som gav extrema rörelser och påverkan på den aktiva risken. 
Årsdata för 2020 är nu data som faller ur beräkningen och därmed går den 
aktiva risken ned. Fondens positioneringar följer dock samma strategi som 
tidigare. 

Portföljen

Fonden sjönk med -2,6% under 2022*. Kriget i Ukraina har tillsammans 
med kraftigt stigande inflation och marknadsräntor skakat om de finansiella 
marknaderna under året. Centralbankerna har blivit betydligt mer hökaktiga 
och aviserat kraftfulla åtstramningar. Marknadsräntorna i såväl USA, 
Europa och Sverige steg kraftigt vilket innebar att obligationer hade en 
svagare utveckling än ränteplaceringar med en kortare löptid. Vår 
exponering mot tillväxtmarknadsobligationer steg i värde. En svagare krona 
har gynnat avkastningen på utländska tillgångar. I portföljen har vi en kort 
duration och en övervikt i krediter och tillväxtmarknadsobligationer. Vi har 
under året minskat vårt innehav i Handelsbanken Långränta och istället 
ökat i Handelsbanken Hållbar Global High Yield. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Räntebidningstiden på innehaven i fonden kan variera väsentligt över tid. 
Fonden har möjlighet att placera koncentrerat både avseende region och 
sektor. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i 
en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera 
regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska 
värdepapper denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en 
investering i fonden förenad med valutarisk. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fondens placeringar kan 
omfatta tillgångar med högre kreditrisk s.k. high yield. Fonden får som en 
del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i 
fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad 
känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras primärt genom exkludering (välja bort), inval av underliggande 
fonder baserat på hållbarhetsanalys, samt påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning i underliggande fonder. 
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Handelsbanken Flexibel  Ränta,  for ts.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 33,5%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 14,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 21,1%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  

  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Flexibel Ränta A1 - SEK 110,75 113,74 112,41 115,16 110,78 110,07 108,42 104,38 105,61 -
 Flexibel Ränta A8 - SEK 112,25 115,11 113,59 116,20 111,61 110,73 108,90 104,68 105,76 -
 Flexibel Ränta A9 - SEK 96,59 98,90 97,45 - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK 112,91 115,49 113,69 116,00 111,15 - - - - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK 92,02 96,46 97,28 102,20 99,29 - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK 92,70 97,02 97,70 102,49 99,42 99,62 101,04 99,25 102,97 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -361 -801 -1 569 -101 -784 -144 -1 333 1 367 5 976 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 2 712 3 156 3 914 5 613 5 489 6 222 6 273 7 344 6 108 -
 Flexibel Ränta A1 - SEK 1 751 2 045 2 431 3 224 2 896 3 032 3 339 3 893 3 510 -
 Flexibel Ränta A8 - SEK 382 478 612 1 206 1 120 2 705 2 541 3 063 2 401 -
 Flexibel Ränta A9 - SEK 303 351 484 - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK 2 20 98 640 951 - - - - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK 16 9 37 174 166 - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK 259 252 253 272 258 486 393 388 197 -

Antal andelar totalt, tusental 25 324 28 552 35 806 49 187 49 985 56 849 58 023 70 465 57 854 -
 Flexibel Ränta A1 - SEK 15 814 17 983 21 627 27 996 26 140 27 543 30 802 37 300 33 237 -
 Flexibel Ränta A8 - SEK 3 399 4 157 5 386 10 376 10 034 24 428 23 336 29 256 22 702 -
 Flexibel Ränta A9 - SEK 3 132 3 547 4 970 - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK 15 177 860 5 517 8 557 - - - - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK 175 90 378 1 704 1 669 - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK 2 789 2 598 2 585 2 649 2 596 4 878 3 885 3 909 1 915 -

Total avkastning i %  
 Flexibel Ränta A1 - SEK -2,6 1,2 -2,4 4,0 0,6 1,5 3,9 -1,2 5,6 -
 Flexibel Ränta A8 - SEK -2,5 1,3 -2,2 4,1 0,8 1,7 4,0 -1,0 5,8 -
 Flexibel Ränta A9 - SEK -2,3 1,5 -2,6 - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK -2,2 1,6 -2,0 4,4 1,1 1,9 4,3 -0,7 - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK -2,6 1,2 -2,4 4,0 0,6 1,5 3,9 -1,2 - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK -2,5 1,3 -2,2 4,1 0,8 1,6 3,9 -1,2 5,6 -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Flexibel Ränta A1 - SEK -3,9 -0,1 -1,1 3,3 0,6 0,8 4,0 -0,8 6,7 -
 Flexibel Ränta A8 - SEK -3,9 -0,1 -1,1 3,3 0,6 0,8 4,0 -0,8 6,7 -
 Flexibel Ränta A9 - SEK -3,9 -0,1 -1,2 - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK -3,9 -0,1 -1,1 3,3 0,6 0,8 4,0 -0,8 - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK -3,9 -0,1 -1,1 3,3 0,6 0,8 4,0 -0,8 - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK -3,9 -0,1 -1,1 3,3 0,6 0,8 4,0 -0,8 6,7 -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Flexibel Ränta A1 - SEK 1,6 2,7 2,7 0,8 0,5 0,9 1,2 - - -
 Flexibel Ränta A8 - SEK 1,6 2,7 2,7 0,8 0,5 1,1 1,3 - - -
 Flexibel Ränta A9 - SEK 1,6 - - - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK 1,6 2,7 2,7 0,8 0,5 - - - - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK 1,6 2,7 2,7 0,8 0,5 - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK 1,6 2,7 2,7 0,8 0,5 1,1 1,3 - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Flexibel Ränta A1 - SEK -0,7 -0,6 0,7 2,3 1,1 2,7 1,3 - - -
 Flexibel Ränta A8 - SEK -0,6 -0,5 0,9 2,4 1,2 2,8 1,5 - - -
 Flexibel Ränta A9 - SEK -0,4 - - - - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK -0,3 -0,2 1,1 2,7 1,5 - - - - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK -0,7 -0,6 0,7 2,3 1,1 - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK -0,6 -0,5 0,9 2,4 1,2 2,7 1,3 - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -2,0 -0,6 1,1 2,0 0,7 2,4 1,6 - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Flexibel Ränta A1 - SEK 0,1 1,0 1,5 1,7 - - - - - -
 Flexibel Ränta A8 - SEK 0,3 1,1 1,6 1,9 - - - - - -
 Flexibel Ränta A10 - SEK 0,5 1,4 1,9 2,2 - - - - - -
 Flexibel Ränta B1 - SEK 0,1 1,0 1,5 1,7 - - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK 0,3 1,1 1,6 1,8 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,2 0,7 1,5 1,6 - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 
 Flexibel Ränta B1 - SEK 1,93 1,95 2,56 0,99 1,00 - - - - -
 Flexibel Ränta B8 - SEK 1,94 1,96 2,56 0,99 1,00 3,03 1,99 2,57 2,64 -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  OMRXTBILL (37%), HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (19%), Solactive SEK Short IG Credit Index (14%), JP Morgan EM GBI Diversified Index (10%), Solactive Eurozone Government Bond Index TR (9%), Solactive European 3M Interbank 
Money Market Index (6%), OMRXREAL (5%) 

T o m  2018-05-31: OMRX Treasury Bill Index (37%), HMNI Swe All Gov Dur Const 6Y (19%), NOMX Credit SEK Total Return Index (14%), JP Morgan EM Diversified Index (10%), Barclays Euro Government Bond Index (9%), EURIBOR (6%), OMRX Real 
Return Bond Index (5%) 

T o m  2019-02-28: OMRX Treasury Bill Index (37%), HMNI Swe All Gov Dur Const 6Y (19%), NOMX Credit SEK Total Return Index (14%), JP Morgan EM GBI Diversified Index (10%), Barclays Euro Government Bond Index (9%), Bloomberg Barclays 
Euro Treasury 0-12 Months (6%), OMRX Real Return Bond Index (5%). 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Flexibel Ränta A1 0,60
 Flexibel Ränta A8 0,45
 Flexibel Ränta A9 0,30
 Flexibel Ränta A10 0,20
 Flexibel Ränta B1 0,60
 Flexibel Ränta B8 0,45

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Flexibel Ränta A1 0,60
 Flexibel Ränta A8 0,45
 Flexibel Ränta A9 0,30
 Flexibel Ränta A10 0,20
 Flexibel Ränta B1 0,60
 Flexibel Ränta B8 0,45

Årlig avgift, % 
 Flexibel Ränta A1 0,75
 Flexibel Ränta A8 0,60
 Flexibel Ränta A9 0,45
 Flexibel Ränta A10 0,35
 Flexibel Ränta B1 0,75
 Flexibel Ränta B8 0,60

Transaktionskostnader, tSEK 72

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Flexibel Ränta A1 58,52
 Flexibel Ränta A8 43,92
 Flexibel Ränta A9 29,30
 Flexibel Ränta A10 19,55
 Flexibel Ränta B1 58,52
 Flexibel Ränta B8 43,93

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Flexibel Ränta A1 3,86
 Flexibel Ränta A8 2,89
 Flexibel Ränta A9 1,93
 Flexibel Ränta A10 1,29
 Flexibel Ränta B1 3,86
 Flexibel Ränta B8 2,93

Högst 3 % får tas ut i årlig fast avgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt 
förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå 
till 30 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande) 

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 2,5 

Total risk % - A8 SEK 2,5 

Total risk % - A9 SEK 2,5 

Total risk % - A10 SEK 2,5 

Total risk % - B1 SEK 2,5 

Total risk % - B8 SEK 2,5 

Total risk i index % - A1 SEK 2,7 

Total risk i index % - A8 SEK 2,7 

Total risk i index % - A9 SEK 2,7 

Total risk i index % - A10 SEK 2,7 

Total risk i index % - B1 SEK 2,7 

Total risk i index % - B8 SEK 2,7 

Jämförelseindex OMRXTBILL (37%),
HMNI Swe All

Government Dur Const
6Y (19%),

Solactive SEK Short IG
Credit Index (14%),
JP Morgan EM GBI

Diversified Index (10%),
Solactive Eurozone
Government Bond

Index TR (9%),
Solactive European 3M

Interbank Money Market
Index (6%),

OMRXREAL (5%)

Aktiv avkastning % - A1 SEK 1,3 

Aktiv avkastning % - A8 SEK 1,4 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 1,6 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 1,7 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 1,3 

Aktiv avkastning % - B8 SEK 1,4 

Informationskvot - A1 SEK 0,8 

Informationskvot - A8 SEK 0,9 

Informationskvot - A9 SEK 1,0 

Informationskvot - A10 SEK 1,0 

Informationskvot - B1 SEK 0,8 

Informationskvot - B8 SEK 0,9 

Sharpekvot - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot - A8 SEK -0,3 

Sharpekvot - A9 SEK -0,2 

Sharpekvot - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot - B1 SEK -0,3 

Sharpekvot - B8 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,8 

Sharpekvot i index - A8 SEK -0,8 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,8 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,8 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,8 

Sharpekvot i index - B8 SEK -0,8 

Duration, år 2,1 

Spreadexponering % N/A 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på övriga derivatinstrument  * 11 691 4 584
Värdeförändring på fondandelar  ** -87 465 34 702
Ränteintäker 286 27
Utdelningar 7 692 16 216
Valutakursvinster och -förluster netto -10 041 -6 332
Övriga finansiella intäkter 10 485 12 826
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -67 352 62 022

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 15 697 18 264
Räntekostnader 65 211
Övriga kostnader 72 376
Summa kostnader 15 834 18 852
Årets resultat -83 186 43 171

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 12 242 8 907

Realisationförluster -768 -4 200

Orealiserade vinster/förluster 217 -123

Summa 11 691 4 584

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 35 502 31 384

Realisationförluster -113 563 -13 594

Orealiserade vinster/förluster -9 404 16 912

Summa -87 465 34 702

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 1 815 0,1 1 065 0,0
Fondandelar 2 666 773 98,3 3 134 726 99,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 668 588 98,4 3 135 791 99,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 53 826 2,0 28 649 0,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 844 0,0 967 0,0
Övriga tillgångar 343 0,0 437 0,0
Summa tillgångar 2 723 601 100,4 3 165 844 100,3

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 9 290 0,3 2 357 0,1
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 9 290 0,3 2 357 0,1
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 234 0,0 1 470 0,0
Övriga skulder 1 241 0,0 6 179 0,2
Summa skulder 11 765 0,4 10 006 0,3
Fondförmögenhet Not 1) 2 711 836 100,0 3 155 838 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 2 891 0,1 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument - 3 488 0,1

1) Likvida medel 2 891 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 3 155 838 3 914 330
Andelsutgivning 1) 362 755 373 040
Andelsinlösen 1) -718 310 -1 169 427
Resultat enligt resultaträkning -83 186 43 171
Utdelning till andelsägarna -5 261 -5 276
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 711 836 3 155 838

1) Varav 41 830 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Övriga finansiella instrument   98,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

FONDANDELAR

RÄNTEFONDER

Schroder Int Sel Sustain Euro Credit EUR 116 002 120 213 4,4 
Schroder-Blueorchard Emer Mrkt Imp B 152 707 145 930 5,4 
SHB Euro Corporate Bond Fund (A7 EUR) 42 232 43 654 1,6 
SHB Euro Obligation (A1 SEK) 14 726 56 411 2,1 
SHB Euro Ränta (A1 EUR) 73 795 158 239 5,8 
SHB Företagsobligation (A1 SEK) 2 236 233 277 866 10,2 
SHB Företagsobligation Inv. Grade (A1 SEK) 2 697 683 267 179 9,9 
SHB Hållbar Global High Yield (A1 SEK) 854 294 81 809 3,0 
SHB Hållbar Global Obligation (A1 SEK) 1 542 476 140 628 5,2 
SHB Institutionell Kortränta (A2 SEK) 312 529 31 455 1,2 
SHB Kreditt (A1 NOK) 1 405 581 144 293 5,3 
SHB Långränta (A1 SEK) 950 301 100 359 3,7 
SHB Realräntefond (A1 SEK) 1 245 155 147 025 5,4 
SHB Ränteavkastning (A1 SEK) 38 015 67 638 2,5 
SHB Räntestrategi (A1 SEK) 4 457 978 458 154 16,9 
UI Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK 1 780 404 209 411 7,7 
UI Aktia EM Local Currency Bond+ SEK 1 845 780 216 510 8,0 
  2 666 773 98,3 
Fondandelar  2 666 773 98,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

AUD/NZD 1)  -3 924 -0,1 
CHF/EUR 2)  -2 239 -0,1 
EUR/SEK 3)  1 815 0,1 
NZD/AUD 4)  -409 0,0 
SEK/NOK 5)  -2 036 -0,1 
SEK/USD 6)  -682 0,0 
  -7 475 -0,3 
OTC-derivatinstrument  -7 475 -0,3 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 668 588 98,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -9 290 -0,3 
Netto, övriga tillgångar och skulder  52 538 1,9 
Total summa fondförmögenhet  2 711 836 100,0 
1) tAUD 8 323/tNZD -9 522, motpart J.P. Morgan SE 
2) tCHF 4 955/tEUR  -5 225, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
3) tEUR 7 100/tSEK -77 199, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
4) tNZD 8 864/tAUD -8 323, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
5) tSEK 142 759/tNOK -137 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 66 750/tUSD  -6 500, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Flexibel Ränta

Identifieringskod för juridiska personer: 549300JYO3FBI1774597

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,10% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar.
Detta innebär investeringar, i huvudsak via placeringar i andra fonder, i hållbara
obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) vars ekonomiska
aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda
2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 39,10% av fondens investeringar i hållbara investeringar enligt den
bedömningsmetod fondbolaget tillämpat.   
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål (uppgifterna
baseras i tillämpliga fall på en genomlysning av fondens underliggande
fondplaceringar); 
 
Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för bolag och emittenter med
verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila
bränslen alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt
genom att välja bort bolag och emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,10%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 471,77

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

873,50

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,25%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga direkta investeringar som
bedömdes ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i
bolag eller emittenter som var involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare
så hade fonden direkt eller indirekt via fondplaceringar inga investeringar i bolag eller
emittenter vars intäkter till mer än 5% kom från verksamheter
(produktion/distribution) kopplad till vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak,
cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen med
undantag för eventuella investeringar i godkända omställningsbolag.  Avseende
innehav i externa fonder identifierades under referensperioden ett fåtal bolag vilka
enligt fondbolagets huvudleverantör av screeningdata inte mötte i fonden
tillämpade exkluderingskriterier. I samtliga fall har fondbolaget noga analyserat
leverantörens och andra aktörers uppfattning rörande bolagen ifråga,  fört dialog
med det externa fondbolaget kring dessa investeringar, vidtagna åtgärder samt
eventuell avyttring.   
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka  jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

819



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom aktieinvesteringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett
positivt bidrag till ett miljömål eller socialt mål alternativt att bolaget är involverat i
verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Målet med de hållbara investeringarna är även att bidra till miljömål eller sociala mål
genom ränteinvesteringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller
i obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin.  
 

Miljömålen och de sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i
Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om bolaget eller emittenten har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts  att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål. 
 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag och emittenter som bekräftats agera i strid
med internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som bolaget eller emittenten i
övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en
hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för hållbara obligationer där
upplånat kapital specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I
dessa fall sker bedömningen avseende betydande skada istället på
instrumentnivå. 
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För investeringar i andra fonder sker, sedan inledningen av året, en analys
och bedömning inom ramen för fondurvalsprocessen avseende hur
fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att en
möjlig hållbar investering inte orsakar någon betydande skada.
Fondbolaget gör där så är möjligt även en genomlysning på underliggande
fonders innehav utifrån ovanstående kriterier. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett
tillfredställande sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
beaktas. Utöver detta beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder
där genomlysning sker huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
(PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella
negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Investeringar som anses orsaka
betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets bedömningsmetod inte
anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada inom ramen för en
hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

För investeringar i andra fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys
och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande
sätt tillser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas. Utöver detta
beaktar förvaltaren för direkta placeringar samt för fonder där genomlysning sker
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom
ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg där potentiella negativa konsekvenser
identifieras och analyseras. För bolag eller emittenter som anses ha oacceptabla risker
kopplat till PAI hanteras dessa exempelvis genom exkludering , aktiv ägarstyrning och
påverkan eller för investeringar i andra fonder dialog med aktuell fondförvaltare.  
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 281,62 63,30% 82,95%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 228,19 63,30% 82,95%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 62 414,46 63,30% 82,95%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

6 510,00

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

68 924,42

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

471,77 63,30% 82,95%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

43,67 63,30%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

873,50 29,71% 82,95%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

50,87 29,71%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,25% 63,59% 82,95%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

51,76% 50,08% 82,95%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

6,89% 34,20% 82,95%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,35

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,98

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,80

F – BYGGVERKSAMHET 0,06

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,08

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

3,91

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,48

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,28% 63,92% 82,95%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,21 27,42% 82,95%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,42 37,08% 82,95%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 82,18% 82,95%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

38,34% 61,09% 82,95%

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  
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1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

4,18% 26,62% 82,95%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

26,17% 55,15% 82,95%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 82,18% 82,95%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

49,74% 63,92% 82,95%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

4,68% 59,89% 82,95%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,10 10,84% 11,46%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 10,84% 11,46%

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Handelsbanken Räntestrategi - 16,89% SE

Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) - 10,25% SE

Handelsbanken Företagsobligation Investment
Grade

- 9,85% SE

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - share
class I

- 7,98% LU

UI Aktia EM Frontier Bond+ - Andelsklass IX
(SEK)

- 7,72% LU

Handelsbanken Euro Ränta A1 EUR - 5,84% SE

Handelsbanken Realräntefond - 5,42% SE

Schroder ISF-Blueorchard Emerging Markets
Impact B

- 5,38% LU

BlueOrchard Ucits EM Sdg Impact Bond Fund
H SEK Ca

- 5,26% LU

Handelsbanken Kreditt A1NOK - 5,32% NO

Handelsbanken Hållbar Global Obligation - 5,19% SE

Schroder International Selection Fund
Sustainable

- 4,43% LU

Handelsbanken Långränta A1 SEK - 3,70% SE

Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A1
SEK)

- 3,02% SE

Handelsbanken Ränteavkastning (A1 SEK) - 2,49% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden placerar brett via fondplaceringar i de sektorer och bolag/emittenter som
möter fondens hållbarhetskrav. Då investeringarna i dagsläget sker genom
fondplaceringar så görs ingen genomlysning och redovisning på sektornivå.

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i  EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,78%

Nr 2 Annat
5,22%

Nr 1A Hållbara
39,10%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

55,68%

Taxonomiförenliga
1,23%

Andra
miljörelaterade

32,36%

Sociala
5,50%
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Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 32,36% med ett miljömål som inte var
förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,23% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 5,50% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor, räntor samt aktieindex. Vad avser valutor och räntor har inga miljörelaterade
eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga . Vad avser investeringar i
listade aktieindexderivat har dessa investeringar där så har bedömts möjligt gjorts i
hållbarhetsscreenade derivat.  

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Fondbolagets påverkansarbete 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra ingående fonders hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
 
Under referensperioden har förvaltaren fört dialog med externa fondbolag för att
säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som
uppställts för fonden. Förvaltaren har även utvärderat externa fondbolags arbete
avseende dialog och aktiv ägarstyrning inom ramen för fondutvärderingsprocessen.
För placeringar i fonder förvaltade av fondbolaget så har det under perioden, inom
ramen för de underliggande fonderna, bedrivits ett aktivt påverkans- och
ägarstyrningsarbete genom dialog, röstning på bolagsstämmor och representation i
valberedningar. 

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Flexibel Ranta, org .nr 515602-6691 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Flexibel Ranta for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Flexibel Ranta :s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den l 3 mars 2023 

Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  ERIK GUNNARSSON

Handelsbanken Företagsobligation 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntepapper och 
företagsobligationer utgivna i svenska kronor och euro. Av fondens värde 
ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Maximalt 2% av 
fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR. Fondens placeringar 
ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BB- enligt Standard & Poor's eller 
Ba3 enligt Moody's skala. Om officiell rating saknas, och inte är 
subordinerad skuld, används emittentens officiella rating, alternativt 
motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Maximalt 30% av fondens 
medel får placeras inom BB-segmentet (BB+/BB/BB-) enligt Standard & 
Poor's eller Ba-segmentet (Ba1/Ba2/Ba3) enligt Moody's. Resterande ska 
placeras inom s.k. Investment grade segmentet. Den genomsnittliga 
återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt till sju 
år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella 
normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden 
tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom 
områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, 
alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera 
i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är 
involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive SEK Fix Short IG Credit Index 
(100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid 
att avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en företagsobligationsfond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva 
positioner på räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än 
fondens jämförelseindex. Förvaltningen utgår dels från en löpande 
bedömning av de makroekonomiska förutsättningarna och dels från 
kreditmarknads- och bolagsanalys. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. När förvaltaren 
väljer obligationer till fonden tar förvaltaren hänsyn till och gör en 
bedömning av bolagets kreditvärdighet, hållbarhetsrisker, obligationens 
löptid och pris samt samvariation med övriga innehav. Positionerna kan 
också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. 2020 och 2021 präglades av pandemin 

och efterföljande stimulanspaket vilket bidrog till stor volatilitet på 
räntemarknaderna. Medan 2022 dominerades av det Ryska anfallskriget 
mot Ukraina och den galopperande inflationen vilket fick räntor att stiga 
kraftigt efter att Riksbanken och övriga Centralbanker tvingades höja sina 
respektive styrräntor för att stävja inflationsuppgången. Den ökade 
marknadsvolatiliteten, särskilt för företagsobligationer, bidrog till att den 
aktiva risken var kvar på högre nivå år 2022 om än detta var en något lägre 
nivå än året innan. Såväl seniora som efterställda krediter hade hög 
volatilitet framför allt under första halvåret vilket bidrog till något högre aktiv 
risk. Även ränterörelserna bidrog med ökad volatilitet med avseende på 
fondens positioner, då fonden första halvåret låg positionerad för stigande 
räntor, som senare under andra halvåret istället positionerades för brantare 
räntekurvor. 

Portföljen

Fonden sjönk med -7,0% under 2022*.  
Året präglades av stigande marknadsräntor, stigande inflation och höjda 
centralbanksräntor. De stigande marknadsräntorna inducerades från en 
snabb återhämtning efter pandemin med stark arbetsmarknad efter 
massiva stimulanspaket, haltande logistikkedjor och komponentbrister 
efter Kinas pandemihantering med fortsatta lockdowns. När sedan kriget 
mot Ukraina bröt ut under slutet av första kvartalet fick detta mat- energi- 
och råvarupriser att stiga kraftigt vilket ytterligare eldade på 
inflationsuppgången. De stora centralbankerna globalt samt Riksbanken 
och Norges Bank i Norden, tvingades till snabba höjningar av styrräntor 
och avslutade stödköpsprogram vilket fick räntorna att stiga med allt 
brantare räntekurvor som följd innan sommaren. Risksentimenten blev allt 
sämre på börsen vilket fick kreditspreadarna att gå isär kraftigt för att 
sedan under sommaren reverseras något. Fonden låg positionerad för 
stigande räntor och skyddade nedgången väsentligt tack vare detta men 
tappade på rörelsen i kreditspreadarna. Under andra halvåret fortsatte de 
korta räntorna att stiga medan de längre steg desto mindre med flackare 
räntekurva som följd. Marknaden prisade in en relativt kraftig recession till 
följd av de stigande korträntorna och kreditspreadarna fortsatte gå isär 
under tredje kvartalet. Fonden hade då låtit spreaddurationen rulla ner och 
låg neutral inför rörelsen men med alltjämt kort ränterisk. Sista kvartalet har 
präglats av en gradvis stärkt riskaptit med en alltmer aktiv 
nyemissionsmarknad där efterfrågan varit större än utbudet vilket fått 
kreditspreadar att gå ihop under årets sista kvartal. Durationsmässigt ser vi 
fortsatt risk för stigande långräntor och vi behåller en försiktig vy samtidigt 
som fonden har fortsatt hög kreditkvalité och en god likviditetsnivå. Vi har 
under hela året haft en strukturell undervikt mot fastighetssektorn men 
även ökat på undervikten ytterligare efter sommaren. Sektorn behöver 
generellt stärka balansräkningarna och bli mindre aktieägarvänliga i dess 
kapitalstruktur för att bibehålla kreditrating. Fonden har under året ökat 
exponeringen mot sektorer som nordisk bank och finans samt verkstads-, 
kraft- och fordonssektorn med starka gröna ramverk och låga ESG-risker 
på mycket attraktiva nivåer. Totalt uppgår nu fondens gröna 
(miljöförbättrande), hållbara (miljö- och socialekonomiskt förbättrande) 
samt hållbarhetslänkade innehav till c:a 48% vid årets slut. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas normalt av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden får 
maximalt uppgå till 7 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper utgivna av stater och företag i Sverige och övriga Europa. 
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Handelsbanken Företagsobl igat ion,  for ts.

Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i en 
diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera regioner. 
En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden 
kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina 
förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre 
kreditrisk s.k. high yield. Fonden investerar i företagsobligationer där 
likviditeten ofta är lägre, och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får 
som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att skapa 
avkastningen i fonden eller för skapa hävstång. Investeringar i derivat kan 
innebära att fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 81,5%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 30,2%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 62,3%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 
oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken 
Företagsobligationsfond (SEK) (Finland) lades samman med 
Handelsbanken Företagsobligationsfond (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Företagsobligation A1 - SEK 124,26 133,67 133,31 132,39 128,68 128,36 126,60 122,86 123,95 -
 Företagsobligation A9 - SEK 95,00 101,74 101,01 - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK 128,83 137,55 136,16 134,21 129,48 - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK 97,29 106,26 107,59 110,13 108,12 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK 99,44 108,12 108,98 111,06 108,55 109,42 111,32 109,72 113,59 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -1 195 522 5 746 -598 -5 016 1 879 -2 620 385 2 700 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 11 766 13 916 13 361 7 526 7 925 12 887 10 844 13 133 12 883 -
 Företagsobligation A1 - SEK 10 732 11 661 10 943 5 699 5 198 9 651 8 017 8 700 7 408 -
 Företagsobligation A9 - SEK 33 85 358 - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK 48 71 278 135 164 - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK 688 1 688 1 338 642 1 180 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK 264 411 444 499 628 3 236 2 827 4 432 5 475 -

Antal andelar totalt, tusental 96 828 108 282 104 181 59 308 65 299 104 762 88 722 111 214 107 964 -
 Företagsobligation A1 - SEK 86 370 87 237 82 083 43 048 40 399 75 187 63 322 70 816 59 761 -
 Företagsobligation A9 - SEK 350 839 3 543 - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK 375 518 2 040 1 007 1 264 - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK 7 075 15 885 12 437 5 829 10 910 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK 2 659 3 803 4 077 4 491 5 787 29 575 25 400 40 399 48 203 -

Total avkastning i %  
 Företagsobligation A1 - SEK -7,0 0,3 0,7 2,9 0,2 1,4 3,0 -0,9 5,0 3,5
 Företagsobligation A9 - SEK -6,6 0,7 1,0 - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK -6,3 1,0 1,5 3,7 1,0 2,2 3,8 -0,1 5,8 4,3
 Företagsobligation B1 - SEK -7,0 0,3 0,7 2,9 0,2 1,4 3,0 -0,9 5,0 3,5
 Företagsobligation B5 - SEK -6,6 0,7 1,1 3,3 0,7 1,9 3,5 -0,4 5,4 3,8

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Företagsobligation A1 - SEK -6,3 -0,3 1,7 1,4 -0,1 1,3 3,0 0,4 6,2 2,8
 Företagsobligation A9 - SEK -6,3 -0,3 1,5 - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK -6,3 -0,3 1,7 1,4 -0,1 1,3 3,0 0,4 6,2 2,8
 Företagsobligation B1 - SEK -6,3 -0,3 1,7 1,4 -0,1 1,3 3,0 0,4 6,2 2,8
 Företagsobligation B5 - SEK -6,3 -0,3 1,7 1,4 -0,1 1,3 3,0 0,4 6,2 2,8

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Företagsobligation A1 - SEK 1,4 2,1 2,0 0,4 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6
 Företagsobligation A9 - SEK 1,4 - - - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK 1,4 2,1 2,0 0,4 0,2 - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK 1,4 2,1 2,0 0,4 0,2 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK 1,4 2,1 2,0 0,4 0,2 0,5 0,7 0,6 0,4 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Företagsobligation A1 - SEK -3,5 0,5 1,8 1,6 0,8 2,2 1,1 2,0 4,2 5,2
 Företagsobligation A9 - SEK -3,0 - - - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK -2,7 1,2 2,5 2,3 1,6 - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK -3,5 0,5 1,8 1,6 0,8 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK -3,0 0,9 2,2 2,0 1,3 2,7 1,5 2,5 4,6 5,6

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -3,4 0,7 1,6 0,7 0,6 2,2 1,7 3,3 4,5 4,5
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Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Företagsobligation A1 - SEK -0,6 1,1 1,6 1,3 1,7 2,4 3,5 4,1 - -
 Företagsobligation A10 - SEK 0,1 1,9 2,4 2,1 2,5 - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK -0,6 1,1 1,6 1,3 1,7 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK -0,2 1,5 2,1 1,8 2,2 2,8 3,9 4,5 - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,7 0,8 1,5 1,2 2,2 2,7 3,7 4,7 - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Företagsobligation A1 - SEK 0,9 2,3 2,9 - - - - - - -
 Företagsobligation A10 - SEK 1,6 3,1 3,6 - - - - - - -
 Företagsobligation B1 - SEK 0,9 2,3 2,9 - - - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK 1,3 2,7 3,3 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 1,0 2,3 3,1 - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 
 Företagsobligation B1 - SEK 1,55 1,62 3,30 1,08 1,64 - - - - -
 Företagsobligation B5 - SEK 1,58 1,64 3,33 1,09 1,64 3,90 2,19 3,41 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:   Solactive SEK Short IG Credit Index 
T o m  2020-05-31:  NOMX Credit SEK Total Return 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Företagsobligation A1 0,95
 Företagsobligation A9 0,50
 Företagsobligation A10 0,20
 Företagsobligation B1 0,95
 Företagsobligation B5 0,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Företagsobligation A1 0,95
 Företagsobligation A9 0,50
 Företagsobligation A10 0,20
 Företagsobligation B1 0,95
 Företagsobligation B5 0,50

Årlig avgift, % 
 Företagsobligation A1 0,95
 Företagsobligation A9 0,50
 Företagsobligation A10 0,20
 Företagsobligation B1 0,95
 Företagsobligation B5 0,50

Transaktionskostnader, tSEK 1 676

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Företagsobligation A1 90,45
 Företagsobligation A9 47,71
 Företagsobligation A10 19,11
 Företagsobligation B1 90,45
 Företagsobligation B5 47,71

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Företagsobligation A1 6,02
 Företagsobligation A9 3,17
 Företagsobligation A10 1,27
 Företagsobligation B1 6,02
 Företagsobligation B5 3,20

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,3

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 2,6 

Total risk % - A9 SEK 2,6 

Total risk % - A10 SEK 2,6 

Total risk % - B1 SEK 2,6 

Total risk % - B5 SEK 2,6 

Total risk i index % - A1 SEK 2,5 

Total risk i index % - A9 SEK 2,5 

Total risk i index % - A10 SEK 2,5 

Total risk i index % - B1 SEK 2,5 

Total risk i index % - B5 SEK 2,5 

Jämförelseindex Solactive SEK Short IG
Credit Index

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,3 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,6 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,1 

Aktiv avkastning % - B5 SEK 0,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK 0,2 

Informationskvot - A10 SEK 0,4 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Informationskvot - B5 SEK 0,2 

Sharpekvot - A1 SEK -1,3 

Sharpekvot - A9 SEK -1,2 

Sharpekvot - A10 SEK -1,1 

Sharpekvot - B1 SEK -1,3 

Sharpekvot - B5 SEK -1,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - B5 SEK -1,3 

Duration, år 2,0 

Spreadexponering % 11,0 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -685 508 7 290
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** -299 563 -13 533
Ränteintäker 252 410 190 350
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -98 982 -17 692
Övriga intäkter 1 0
Summa intäkter och värdeförändring -831 642 166 415

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 119 191 128 460
Räntekostnader 757 503
Övriga kostnader 1 676 806
Summa kostnader 121 625 129 769
Årets resultat -953 267 36 646

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 25 765 61 699

Realisationförluster -68 302 -12 609

Orealiserade vinster/förluster -642 972 -41 800

Summa -685 508 7 290

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 95 677 11 954

Realisationförluster -336 820 -18 905

Orealiserade vinster/förluster -58 419 -6 582

Summa -299 563 -13 533

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 11 417 619 97,0 13 717 159 98,6
Penningmarknadsinstrument - - 49 968 0,4
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 11 417 619 97,0 13 767 127 98,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 315 231 2,7 122 887 0,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 66 415 0,6 43 167 0,3
Summa tillgångar 11 799 266 100,3 13 933 181 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 23 638 0,2 5 628 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 23 638 0,2 5 628 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 9 391 0,1 11 129 0,1
Summa skulder 33 029 0,3 16 757 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 11 766 237 100,0 13 916 424 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 20 906 0,2 412 0,0
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 55 883 0,5 24 144 0,2

1) Likvida medel 20 906 tSEK 
2) Likvida medel 55 883 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 13 916 424 13 360 630
Andelsutgivning 1) 2 113 378 4 528 808
Andelsinlösen 1) -3 279 932 -3 980 889
Resultat enligt resultaträkning -953 267 36 646
Utdelning till andelsägarna -30 367 -28 771
Fondförmögenhet vid periodens slut 11 766 237 13 916 424

1) Varav 51 171 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   97,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 48 000 47 233 0,4 
SBAB 0,75% 2024-03-28 90 000 87 152 0,7 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 50 000 46 808 0,4 
Stadshypotek 1591 0,5% 2026-06-01 64 000 57 754 0,5 
  238 947 2,0 
BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

DNB Boligkreditt 0,75% 2024-01-31 50 000 48 576 0,4 
  48 576 0,4 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

NIB 0,125% 2023-04-11 20 000 19 860 0,2 
  19 860 0,2 
ÖVRIGA

Akelius 2,249% 2081-05-17 8 000 68 501 0,6 
Akelius FRN 2024-11-12 34 000 32 762 0,3 
Assa Abloy 1% 2024-04-02 50 000 48 012 0,4 
Atrium Ljungberg 1,668% 2024-08-2 8 000 7 389 0,1 
Atrium Ljungberg 3,263% 2025-04-28 10 000 9 236 0,1 
Atrium Ljungberg FRN 2025-07-01 90 000 84 630 0,7 
Atrium Ljungberg FRN 2026-02-03 46 000 42 425 0,4 
BlueStep Bank 4,843% 2024-10-14 20 000 19 858 0,2 
BlueStep Bank FRN 2025-10-08 10 000 10 079 0,1 
Bonava FRN 2024-03-11 110 000 106 132 0,9 
Bonnier Fastigheter Finans FRN 2027-04-12 52 000 47 253 0,4 
Borgo FRN 2025-02-14 34 000 33 231 0,3 
Castellum 1,203% 2025-02-21 142 000 125 392 1,1 
Castellum FRN 2025-08-19 66 000 62 393 0,5 
Castellum FRN 2026-05-06 30 000 28 004 0,2 
Diös Fastigheter FRN 2023-09-15 80 000 78 202 0,7 
Diös Fastigheter FRN 2024-11-18  42 500 39 838 0,3 
Electrolux 1,103% 2024-03-27 80 000 76 877 0,7 
Electrolux 4,838% 2027-11-18 46 000 45 701 0,4 
Electrolux FRN 2027-02-24 62 000 59 686 0,5 
Elekta FRN 2026-12-14 90 000 86 669 0,7 
Ellevio 2,875% 2025-02-12 69 000 65 568 0,6 
Ellevio FRN 2027-06-11 40 000 39 790 0,3 
Epiroc FRN 2026-05-18 70 000 69 168 0,6 
Fabege FRN 2024-09-10 48 000 46 344 0,4 
Fabege FRN 2025-09-22 50 000 46 920 0,4 
Fabege FRN 2026-02-02 12 000 11 061 0,1 
Fastighets AB Balder FRN 2024-06-05 150 000 144 048 1,2 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-05-28 48 000 43 474 0,4 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-10-20 30 000 26 744 0,2 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2027-06-30 56 000 48 946 0,4 
FastPartner FRN 2026-06-22  100 000 90 040 0,8 
Getinge FRN 2024-06-10  10 000 9 862 0,1 
Getinge FRN 2026-11-04 36 000 34 142 0,3 
Handelsbanken 1% 2025-04-15 2 000 21 090 0,2 
Handelsbanken 3,25% 2033-06-01 4 520 46 262 0,4 
HEBA Fastighets FRN 2025-05-19  40 000 37 141 0,3 
HEBA Fastighets FRN 2026-03-02  74 000 66 956 0,6 
Heimstaden Bostad 1,125% 2026-01-21 2 200 20 420 0,2 
Heimstaden Bostad FRN 2025-02-25 16 000 15 382 0,1 
Heimstaden Bostad FRN 2025-04-07 30 000 28 467 0,2 
Heimstaden Bostad FRN 2026-11-23 50 000 45 114 0,4 
Hemsö FRN 2025-02-11 86 000 85 036 0,7 
Hexagon FRN 2024-11-26 20 000 19 770 0,2 
Hexagon FRN 2025-09-17 40 000 39 681 0,3 
Hexagon FRN 2026-12-07 44 000 42 984 0,4 
Holmen 0,73% 2024-10-29 100 000 93 648 0,8 
Holmen FRN 2025-08-28 42 000 41 650 0,4 
Holmen FRN 2026-11-17 52 000 50 692 0,4 
Hufvudstaden 1,188% 2026-03-11 26 000 22 638 0,2 
Hufvudstaden 1,293% 2026-10-14  28 000 23 782 0,2 
Humlegården Fast 1,34% 2027-01-27  34 000 27 811 0,2 
Humlegården Fastigheter FRN 2025-09-22 160 000 153 614 1,3 
Husqvarna FRN 2027-11-23 52 000 52 186 0,4 
ICA Gruppen FRN 2025-02-28 22 000 21 738 0,2 
IF Skadeförsäkring FRN 2051-06-17 73 000 70 144 0,6 
Industrivärden 0,5% 2026-02-23 34 000 30 202 0,3 
Industrivärden 0,75% 2025-02-20 60 000 55 647 0,5 
Indutrade FRN 2025-12-02  60 000 58 339 0,5 
Indutrade FRN 2026-03-23  40 000 39 052 0,3 
Indutrade FRN 2026-11-12 48 000 46 167 0,4 
Intea Fastigheter FRN 2026-03-12  110 000 100 549 0,9 
Intea Fastigheter FRN 2026-10-19  64 000 57 249 0,5 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2026-06-10 48 000 47 707 0,4 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-16 126 000 121 790 1,0 
Jernhusen 0% 2025-09-23 30 000 27 055 0,2 
Kinnevik FRN 2025-02-19 30 000 29 614 0,3 
Kinnevik FRN 2026-11-23 38 000 36 612 0,3 
Klövern FRN 2024-04-16 90 000 84 414 0,7 
Klövern FRN 2025-02-10 75 000 66 515 0,6 
Kungsleden FRN 2025-08-27 100 000 94 316 0,8 
Kungsleden FRN 2026-09-25 28 000 25 364 0,2 
Landshypotek FRN 2024-10-16 38 000 37 940 0,3 
Landshypotek FRN 2031-03-03 46 000 43 487 0,4 
Landshypotek FRN Perp 70 000 65 117 0,6 
Lantmännen FRN 2026-04-27 36 000 34 887 0,3 
Lifco 3,95% 2024-09-02 22 000 21 679 0,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

LKAB 0,875% 2025-03-10 10 000 9 292 0,1 
LKAB FRN 2025-03-10 36 000 35 850 0,3 
Loomis FRN 2026-11-30 100 000 97 651 0,8 
Lundbergs 0,825% 2024-12-06 150 000 140 384 1,2 
Lundbergs 1,337% 2023-10-24 30 000 29 361 0,2 
Länsförsäkringar 0,705% 2026-09-07  50 000 43 791 0,4 
Länsförsäkringar 20 FRN Perp 44 000 43 440 0,4 
Länsförsäkringar FRN 2031-02-25 42 000 40 240 0,3 
Länsförsäkringar FRN Perp 154 000 154 658 1,3 
MEKO FRN 2026-03-18 50 000 47 891 0,4 
NCC Treasury 5,32% 2025-09-08 36 000 35 446 0,3 
NCC Treasury FRN 2024-09-30  90 000 88 492 0,8 
NIBE Industrier FRN 2026-06-03  96 000 93 956 0,8 
Platzer Fastigheter Holding FRN 2025-09-15 70 000 63 775 0,5 
Platzer Fastigheter Holding FRN 2026-09-21 60 000 52 624 0,4 
Rikshem 0,828% 2025-02-03 34 000 31 518 0,3 
Rikshem FRN 2026-02-17  95 000 92 345 0,8 
Sagax 2,25% 2025-03-13 5 000 51 288 0,4 
Sagax FRN 2023-06-16 37 000 36 592 0,3 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 100 000 97 115 0,8 
SBAB 3,67% Perp 42 000 39 046 0,3 
SBAB FRN Perp 180 000 174 407 1,5 
SBAB FRN Perp 180 000 181 240 1,5 
SCA FRN 2025-09-23 60 000 59 390 0,5 
SCA FRN 2028-06-21 50 000 48 245 0,4 
Scania 0,75% 2025-01-20 38 000 35 035 0,3 
Scania 4,5% 2026-02-25 92 000 90 415 0,8 
Scania FRN 2025-01-20 40 000 39 504 0,3 
Scania FRN 2027-03-31 85 000 81 924 0,7 
SEB 4% 2026-11-09 1 600 17 827 0,2 
SFF FRN 2024-03-11 6 000 5 834 0,0 
SFF FRN 2026-09-01  92 000 82 912 0,7 
Sinch FRN 2024-11-27 75 000 73 220 0,6 
Skandiabanken FRN 2027-04-14  10 000 9 706 0,1 
SKF FRN 2024-06-10 50 000 50 133 0,4 
Sparbanken Skåne FRN 2024-10-21 32 000 31 614 0,3 
Sparbanken Syd FRN 2025-04-14 28 000 27 582 0,2 
Specialfastigheter Sverige FRN 2027-10-25 30 000 30 128 0,3 
SSAB FRN 2026-06-16 150 000 150 630 1,3 
Stockholm Exergi 3,093% 2026-05-18 12 000 11 445 0,1 
Stockholm Exergi FRN 2023-09-11 20 000 19 992 0,2 
Stockholm Exergi FRN 2027-09-17 30 000 29 312 0,2 
Stockholm Exergi FRN 2028-05-11 52 000 50 249 0,4 
Storskogen Group FRN 2024-05-14 15 000 12 503 0,1 
Sveaskog 1,125% 2024-10-16 40 000 37 778 0,3 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2023-09-25 10 000 9 868 0,1 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2024-02-26 60 000 58 240 0,5 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2025-06-03 50 000 46 808 0,4 
Swedavia 1,21% 2025-05-26 40 000 36 736 0,3 
Swedavia 19 FRN Perp 90 000 87 060 0,7 
Swedavia 21 FRN Perp 100 000 95 467 0,8 
Swedbank 3,625% 2032-08-23 2 400 24 605 0,2 
Swedbank FRN 2025-09-16 100 000 99 464 0,8 
Swedbank FRN 2026-08-24 50 000 48 300 0,4 
Tele2 FRN 2025-12-08 30 000 29 935 0,3 
Tele2 FRN 2027-11-03 74 000 72 405 0,6 
Telia 1,125% 2025-06-10 80 000 74 098 0,6 
Telia 1,375% 2081-05-11 2 500 24 619 0,2 
Telia 2,75% 2083-06-30 13 100 127 894 1,1 
Trelleborg Treasury FRN 2027-03-08 44 000 42 601 0,4 
Vacse FRN 2024-06-03 50 000 49 954 0,4 
Vacse FRN 2028-03-24 100 000 93 421 0,8 
Vasakronan 0,64% 2025-09-02 20 000 18 053 0,2 
Vasakronan FRN 2025-06-03 50 000 49 909 0,4 
Vasakronan FRN 2027-05-11 22 000 21 484 0,2 
Vattenfall FRN 2083-05-26 226 000 211 493 1,8 
Volvo Car 2,5% 2027-10-07 7 000 68 444 0,6 
Volvo Treasury 2,313% 2024-05-06 150 000 146 334 1,2 
Volvo Treasury FRN 2026-11-16 70 000 69 924 0,6 
Volvofinans Bank 2,251% 2025-04-07 100 000 95 036 0,8 
Volvofinans Bank FRN 2024-03-18 58 000 57 859 0,5 
Volvofinans Bank FRN 2024-10-25 42 000 41 596 0,4 
Wallenstam FRN 2024-04-26  88 000 84 891 0,7 
Willhem 1,103% 2023-09-03 2 000 1 962 0,0 
Willhem FRN 2026-09-30 100 000 96 429 0,8 
  8 598 944 73,1 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2025-09-10 100 000 98 178 0,8 
Arla Foods amba FRN 2026-07-17 63 000 60 379 0,5 
Bewi FRN 2026-09-03 4 600 48 750 0,4 
BNP Paribas 0,5% 2026-06-04 2 000 20 400 0,2 
Danfoss 0,375% 2028-10-28 1 250 11 183 0,1 
Danske Bank 1,375% 2027-02-17 7 100 71 733 0,6 
DNB Bank FRN 2030-05-28 100 000 99 462 0,8 
DNB Bank FRN 2032-02-17 57 000 53 706 0,5 
H&M Finance 0,25% 2029-08-25 3 300 27 637 0,2 
Huhtamäki 4,25% 2027-06-09 2 100 22 785 0,2 
Jyske Bank 0,05% 2026-09-02 7 940 77 537 0,7 
Jyske Bank 0,375% 2025-10-15 3 000 30 822 0,3 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 90 000 86 914 0,7 
Jyske Bank FRN 2032-08-31 40 000 38 559 0,3 
Kemira 1% 2028-03-30 2 500 22 645 0,2 
Kojamo 0,875% 2029-05-28 3 600 29 562 0,3 
Koninklijke Ahld Dlhz 0,375% 2030-03-18 5 600 49 097 0,4 
Millicom International FRN 2027-01-20 200 000 194 014 1,6 
Mowi FRN 2025-01-31 1 400 15 328 0,1 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 80 000 78 907 0,7 
Nordea Bank FRN 2023-06-27 44 000 43 945 0,4 
Nordea Bank FRN 2031-08-18 100 000 94 938 0,8 
Nykredit Realkredit  FRN 2031-03-31  40 000 37 571 0,3 
OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 112 000 111 273 0,9 
Sagax Euro Mtn NL BV 0,75% 2028-01-26 1 750 14 570 0,1 



833 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Företagsobl igat ion,  for ts.

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Sagax Euro Mtn NL BV 1% 2029-05-17 9 500 73 700 0,6 
Sanoma 0,625% 2024-03-18 4 000 42 557 0,4 
Santander Consumer Bk FRN 2023-05-12 67 000 66 768 0,6 
Santander Consumer Bk FRN 2024-04-29 40 000 39 430 0,3 
Scatec FRN 2025-08-19 1 500 14 861 0,1 
Statnett SF 0,518% 2023-06-30 19 000 18 709 0,2 
Stora Enso 1,875% 2024-02-20 73 000 70 847 0,6 
Stora Enso 2,375% 2025-04-29 120 000 113 677 1,0 
Storebrand Liv FRN Perp 88 000 82 079 0,7 
Telefonica Europe 2,376% Perp 5 000 41 591 0,4 
Telenor 1,125% 2024-03-19 50 000 48 131 0,4 
Teollisuuden Voima 1,375% 2028-06-23  9 800 90 334 0,8 
Teollisuuden Voima 2,625% 2027-03-31 9 767 98 734 0,8 
Teollisuuden Voima FRN 2024-10-29 50 000 49 369 0,4 
Tornator 1,25% 2026-10-14 3 900 38 798 0,3 
Transmission Finance DAC 0,375% 2028-06-18 2 500 21 902 0,2 
Tryg Forsikring FRN 2051-05-12 65 000 61 667 0,5 
Tryg Forsikring FRN Perp 36 000 34 090 0,3 
VW Intl Finance 0,875% 2028-09-22 4 000 36 019 0,3 
YIT FRN 2024-03-31 2 600 28 135 0,2 
  2 511 293 21,3 
Noterade räntebärande värdepapper  11 417 619 97,0 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Swedish 10YR Future Mar 2023 -131 623 0 0,0 
Swedish 2YR Future Mar 2023 5 594 779 0 0,0 
Swedish 5YR Future Mar 2023 650 659 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   -0,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)  -23 638 -0,2 
  -23 638 -0,2 
OTC-derivatinstrument  -23 638 -0,2 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  11 417 619 97,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -23 638 -0,2 
Netto, övriga tillgångar och skulder  372 255 3,2 
Total summa fondförmögenhet  11 766 237 100,0 
1) tSEK 1 422 772/tEUR  -130 000, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

SBAB 3,4 

Länsförsäkringar Bank 2,4 

Scania CV 2,1 

Teollisuuden Voima 2,0 

Jyske Bank 2,0 

Telia Company 1,9 

Swedavia 1,9 

Nordea Bank Abp 1,9 

Volvo Treasury 1,8 

Castellum 1,8 

Volvofinans Bank 1,7 

Holmen 1,6 

Stora Enso Oyj 1,6 

Electrolux 1,5 

Humlegården Fastigheter 1,5 

Swedbank 1,5 

Lundbergs 1,4 

Investmentaktiebolaget Latour 1,4 

Intea Fastigheter 1,3 

DNB Bank 1,3 

Klövern 1,3 

Landshypotek Bank 1,2 

Atrium Ljungberg 1,2 

Indutrade AB 1,2 

Vacse 1,2 

NCC Treasury 1,1 

Rikshem 1,1 

Kungsleden 1,0 

Fastighets AB Stenvalvet 1,0 

Diös Fastigheter 1,0 

Platzer Fastigheter Holding 1,0 

Svenska Handelsfastigheter 1,0 

Stockholm Exergi Holding 0,9 

Heimstaden Bostad 0,9 

SCA 0,9 

Santander Consumer Bank 0,9 

Ellevio 0,9 

Stadshypotek 0,9 

Fabege 0,9 

HEBA Fastighets 0,9 

Hexagon 0,9 

Tele2 0,9 

Akelius Residential Property 0,9 

Willhem 0,8 

Tryg Forsikring 0,8 

Vasakronan 0,8 

Svensk FastighetsFinansiering 0,8 

Sagax Euro Mtn NL BV 0,8 

Sagax 0,7 

Industrivärden 0,7 

Svenska Handelsbanken 0,6 

Kinnevik 0,6 

Hufvudstaden 0,4 

LKAB 0,4 

Getinge 0,4 

BlueStep Bank 0,3 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Företagsobligation

Identifieringskod för juridiska personer: 549300NIP3DZ4R3UHX13

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
62,05% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 62,05% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 62,05%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 813,95

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 100,86

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

49,01%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,28%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 55 795,62 70,28% 97,43%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 9 405,01 70,28% 97,43%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 540 156,14 70,28% 97,43%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

65 200,65

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

605 356,67

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

813,95 70,28% 97,43%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

87,67 70,28%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 100,86 53,76% 97,43%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

76,33 53,76%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 66,64% 97,43%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

58,20% 41,69% 97,43%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

12,00% 19,04% 97,43%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 2,02

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,04

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,04

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,09

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,58

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 66,64% 97,43%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

3,11 5,38% 97,43%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

1,04 19,06% 97,43%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 95,86% 97,43%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

55,34% 59,31% 97,43%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

15,70% 0,56% 97,43%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

37,89% 51,99% 97,43%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 95,86% 97,43%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

45,04% 66,64% 97,43%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

7,14% 59,97% 97,43%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,14 0,17% 0,17%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 0,17% 0,17%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Vattenfall AB FRN 2083-05-26 - 1,80% SE

Millicom International FRN 2027-01-20 - 1,65% LU

SBAB FRN Perpetual - 1,54% SE

SBAB FRN Perpetual - 1,48% SE

Länsförsäkringar Bank AB FRN Perpetual - 1,31% SE

Humlegården Fastigheter AB FRN 2025-09-22 - 1,31% SE

Svenskt Stål AB FRN 2026-06-16 - 1,28% SE

Volvo Treasury AB 2,313% 2024-05-06 - 1,24% SE

Fastighets AB Balder FRN 2024-06-05 - 1,22% SE

Lundbergs 0,825% 2024-12-06 - 1,19% SE

Telia Company AB 2,75% 2083-06-30 - 1,09% SE

Castellum 1,203% 2025-02-21 - 1,07% SE

Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-
16

- 1,04% SE

Stora Enso 2,375% 2025-04-29 - 0,97% FI

OP Corporate Bank Plc FRN 2030-06-03 - 0,95% FI

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

97,60%

Nr 2 Annat
2,40%

Nr 1A Hållbara
62,05%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

35,55%

Taxonomiförenliga
2,05%

Andra
miljörelaterade

55,03%

Sociala
4,98%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 55,03% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,05% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 4,98% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 14 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 4 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Fi:iretagsobligation , org .nr 515602-7095 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Fi:iretagsobligation for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Fi:iretagsobligation :s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfi:irt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enl igt god revisorssed i Sverige och har i i:ivrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gi:ir inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och i:ivervaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i i:ivrigt inhamtat under revisionen samt bedi:imer om informationen i i:ivrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utfi:irts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget alt rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedi:imer ar ni:idvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag , och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for all inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for all uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentalionen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ell salt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar all var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser all denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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845 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  ERIK GUNNARSSON

Handelsbanken Företagsobligation Investment 
Grade 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde Fonden placerar i räntebärande 
finansiella instrument i svenska kronor och euro, utgivna av företag, 
bostadsinstitut och stater. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i 
företagsobligationer och företagscertifikat. Maximalt 2% av fondens värde 
får vara exponerat för valutarisk i EUR. Fondens placeringar ska lägst ha 
kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's 
eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt bedömd 
kreditvärdighet. Den genomsnittliga durationen (återstående löptid) 
kommer i normalfallet vara ca 2 år. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer 
emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila 
bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive 
SEK Fix Short IG Credit Index (45%), OMRXTBILL (55%). Eftersom fonden 
är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en företagsobligationsfond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva 
positioner på räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än 
fondens jämförelseindex. Förvaltningen utgår dels från en löpande 
bedömning av de makroekonomiska förutsättningarna och dels från 
kreditmarknads- och bolagsanalys. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. När förvaltaren 
väljer obligationer till fonden tar förvaltaren hänsyn till och gör en 
bedömning av bolagets kreditvärdighet, hållbarhetsrisker, obligationens 
löptid och pris samt samvariation med övriga innehav. Positionerna kan 
också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. 2020 och 2021 präglades av pandemin 

och efterföljande stimulanspaket vilket bidrog till stor volatilitet på 
räntemarknaderna. Medan 2022 dominerades av det Ryska anfallskriget 
mot Ukraina och den galopperande inflationen vilket fick räntor att stiga 
kraftigt efter att Riksbanken och övriga Centralbanker tvingades höja sina 
respektive styrräntor för att stävja inflationsuppgången. Den ökade 
marknadsvolatiliteten, särskilt för företagsobligationer, bidrog till att den 
aktiva risken var kvar på högre nivå år 2022 om än detta var en något lägre 
nivå än året innan. Såväl seniora som efterställda krediter hade hög 
volatilitet framför allt under första halvåret vilket bidrog till något högre aktiv 
risk. Även ränterörelserna bidrog med ökad volatilitet med avseende på 
fondens positioner, då fonden första halvåret låg positionerad för stigande 
räntor, som senare under andra halvåret istället positionerades för brantare 
räntekurvor. 

Portföljen

Fonden sjönk med -2,7% under 2022*.  
Året präglades av stigande marknadsräntor, stigande inflation och höjda 
Centralbanksräntor. De stigande marknadsräntorna inducerades från en 
snabb återhämtning efter pandemin med stark arbetsmarknad efter 
massiva stimulanspaket, haltande logistikkedjor och komponentbrister 
efter Kinas pandemihantering med fortsatta lockdowns. När sedan kriget 
mot Ukraina bröt ut under slutet av första kvartalet fick detta mat- energi- 
och råvarupriser att stiga kraftigt vilket ytterligare eldade på 
inflationsuppgången. De stora centralbankerna globalt samt Riksbanken 
och Norges Bank i Norden, tvingades till snabba höjningar av styrräntor 
och avslutade stödköpsprogram vilket fick räntorna att stiga med allt 
brantare räntekurvor som följd innan sommaren. Risksentimenten blev allt 
sämre på börsen vilket fick kreditspreadarna att gå isär kraftigt för att 
sedan under sommaren reverseras något. Fonden låg positionerad för 
stigande räntor och skyddade nedgången väsentligt tack vare detta men 
tappade på rörelsen i kreditspreadarna. Under andra halvåret fortsatte de 
korta räntorna att stiga medan de längre steg desto mindre med flackare 
räntekurva som följd. Marknaden prisade in en relativt kraftig recession till 
följd av de stigande korträntorna och kreditspreadarna fortsatte gå isär 
under tredje kvartalet. Fonden hade då låtit spreaddurationen rulla ner och 
låg neutral inför rörelsen men med alltjämt kort ränterisk. Sista kvartalet har 
präglats av en gradvis stärkt riskaptit med en alltmer aktiv 
nyemissionsmarknad där efterfrågan varit större än utbudet vilket fått 
kreditspreadar att gå ihop under årets sista kvartal. Durationsmässigt ser vi 
fortsatt risk för stigande långräntor och vi behåller en försiktig vy samtidigt 
som fonden har fortsatt hög kreditkvalité och en god likviditetsnivå. Vi har 
under hela året haft en strukturell undervikt mot fastighetssektorn men 
även ökat på undervikten ytterligare efter sommaren. Sektorn behöver 
generellt stärka balansräkningarna och bli mindre aktieägarvänliga i dess 
kapitalstruktur för att bibehålla kreditrating. Fonden har under året ökat 
exponeringen mot sektorer som nordisk bank och finans samt verkstads-, 
kraft- och fordonssektorn med starka gröna ramverk och låga ESG-risker 
på mycket attraktiva nivåer. Totalt uppgår nu fondens gröna 
(miljöförbättrande), hållbara (miljö- och socialekonomiskt förbättrande) 
samt hållbarhetslänkade innehav till c:a 27% vid årets slut. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 
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Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas normalt av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden får 
maximalt uppgå till 5 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper utgivna av stater och företag i Sverige och övriga Europa. 
Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i en 
diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera regioner. 
En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden 
kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina 
förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i räntebärande placeringar av 
hög kreditvärdighet, s.k. investment grade. Fonden investerar i 
företagsobligationer där likviditeten ofta är lägre, och variationen i likviditet 
bedöms vara förhöjd, jämfört med räntemarknaden generellt. Detta kan 
påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad 
kostnad. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat 
i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att 
fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 23,2%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 7,0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 15,8%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK 99,04 101,77 101,90 101,30 100,64 100,99 100,52 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK 98,58 101,00 100,83 - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK 100,97 103,34 103,06 102,04 100,97 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK 93,73 97,78 99,40 99,31 99,66 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK 94,89 98,74 100,12 99,78 99,87 100,47 100,76 - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -1 279 3 138 -355 4 527 4 536 9 127 8 478 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 27 626 29 687 26 582 26 818 22 141 17 686 8 502 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK 22 194 24 720 21 572 21 766 17 348 14 782 6 389 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK 47 43 21 - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK 3 949 3 338 3 415 3 458 2 321 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK 1 370 1 512 1 482 800 632 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK 65 75 93 91 134 2 904 2 113 - - -

Antal andelar totalt, tusental 278 987 291 845 260 872 264 755 220 114 175 269 84 529 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK 224 094 242 899 211 694 214 863 172 385 146 366 63 556 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK 473 425 204 - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK 39 112 32 301 33 136 33 890 22 984 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK 14 620 15 461 14 912 8 059 6 343 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK 688 759 926 911 1 337 28 903 20 973 - - -

Total avkastning i %  
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK -2,7 -0,1 0,6 0,7 -0,4 0,5 0,5 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK -2,4 0,2 0,8 - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK -2,3 0,3 1,0 1,1 0,0 0,9 - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK -2,7 -0,1 0,6 0,7 -0,4 0,5 - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK -2,4 0,1 0,8 0,9 -0,1 0,7 0,8 - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK -2,8 -0,3 0,7 0,3 -0,5 0,2 0,8 - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK -2,8 -0,3 0,6 - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK -2,8 -0,3 0,7 0,3 -0,5 0,2 - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK -2,8 -0,3 0,7 0,3 -0,5 0,2 - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK -2,8 -0,3 0,7 0,3 -0,5 0,2 0,8 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK 0,8 1,3 1,2 0,2 0,3 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK 0,8 - - - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK 0,8 1,3 1,2 0,2 0,3 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK 0,8 1,3 1,2 0,2 0,3 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK 0,8 1,3 1,2 0,2 0,3 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK -1,4 0,2 0,6 0,2 0,1 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A9 - SEK -1,1 - - - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK -1,0 0,6 1,0 0,6 0,5 - - - - -
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 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK -1,4 0,2 0,6 0,2 0,1 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK -1,2 0,5 0,9 0,4 0,3 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -1,5 0,2 0,5 -0,1 -0,2 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Företagsobligation Investment Grade A1 - SEK -0,4 0,2 - - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade A10 - SEK 0,0 0,6 - - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK -0,4 0,2 - - - - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK -0,1 0,5 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,5 0,1 - - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 
 Företagsobligation Investment Grade B1 - SEK 1,45 1,49 0,50 1,00 0,50 - - - - -
 Företagsobligation Investment Grade B5 - SEK 1,46 1,50 0,50 1,00 0,50 1,01 - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  OMRXTBILL (55%), Solactive SEK Short IG Credit Index (45%) 
T o m  2020-05-31: 55% OMRX Treasury Bill Index och 45% NOMX Credit SEK Total Return Index. 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Företagsobligation Investment Grade A1 0,60
 Företagsobligation Investment Grade A9 0,30
 Företagsobligation Investment Grade A10 0,20
 Företagsobligation Investment Grade B1 0,60
 Företagsobligation Investment Grade B5 0,35

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Företagsobligation Investment Grade A1 0,60
 Företagsobligation Investment Grade A9 0,30
 Företagsobligation Investment Grade A10 0,20
 Företagsobligation Investment Grade B1 0,60
 Företagsobligation Investment Grade B5 0,35

Årlig avgift, % 
 Företagsobligation Investment Grade A1 0,60
 Företagsobligation Investment Grade A9 0,30
 Företagsobligation Investment Grade A10 0,20
 Företagsobligation Investment Grade B1 0,60
 Företagsobligation Investment Grade B5 0,35

Transaktionskostnader, tSEK 1 093

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Företagsobligation Investment Grade A1 58,75
 Företagsobligation Investment Grade A9 29,42
 Företagsobligation Investment Grade A10 19,62
 Företagsobligation Investment Grade B1 58,76
 Företagsobligation Investment Grade B5 34,32

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Företagsobligation Investment Grade A1 3,87
 Företagsobligation Investment Grade A9 1,94
 Företagsobligation Investment Grade A10 1,29
 Företagsobligation Investment Grade B1 3,87
 Företagsobligation Investment Grade B5 2,28

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 7,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 1,1 

Total risk % - A9 SEK 1,1 

Total risk % - A10 SEK 1,1 

Total risk % - B1 SEK 1,1 

Total risk % - B5 SEK 1,1 

Total risk i index % - A1 SEK 1,2 

Total risk i index % - A9 SEK 1,2 

Total risk i index % - A10 SEK 1,2 

Total risk i index % - B1 SEK 1,2 

Total risk i index % - B5 SEK 1,2 

Jämförelseindex OMRXTBILL (55%),
Solactive SEK Short IG

Credit Index (45%)

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,4 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,5 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - B5 SEK 0,4 

Informationskvot - A1 SEK 0,1 

Informationskvot - A9 SEK 0,5 

Informationskvot - A10 SEK 0,7 

Informationskvot - B1 SEK 0,1 

Informationskvot - B5 SEK 0,5 

Sharpekvot - A1 SEK -1,3 

Sharpekvot - A9 SEK -1,0 

Sharpekvot - A10 SEK -0,9 

Sharpekvot - B1 SEK -1,3 

Sharpekvot - B5 SEK -1,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - B5 SEK -1,3 

Duration, år 0,9 

Spreadexponering % 4,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -878 610 -81 642
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** -144 835 -25 620
Ränteintäker 415 123 239 927
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -8 097 36
Övriga intäkter 5 1
Summa intäkter och värdeförändring -616 414 132 701

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 154 118 153 729
Räntekostnader 2 345 1 449
Övriga kostnader 1 093 645
Summa kostnader 157 555 155 823
Årets resultat -773 969 -23 122

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 5 358 25 585

Realisationförluster -54 127 -30 499

Orealiserade vinster/förluster -829 841 -76 728

Summa -878 610 -81 642

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 79 873 8 773

Realisationförluster -183 713 -27 895

Orealiserade vinster/förluster -40 994 -6 498

Summa -144 835 -25 620

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 25 590 174 92,6 27 266 118 91,8
Penningmarknadsinstrument - - 299 975 1,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 25 590 174 92,6 27 566 093 92,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 1 943 791 7,0 2 089 454 7,0
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 108 296 0,4 45 514 0,2
Summa tillgångar 27 642 261 100,1 29 701 062 100,0

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 4 000 0,0 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 4 000 0,0 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 12 675 0,0 13 972 0,0
Summa skulder 16 675 0,1 13 972 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 27 625 586 100,0 29 687 089 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 1) 40 222 0,1 20 293 0,1

1) Likvida medel 40 222 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 29 687 089 26 582 166
Andelsutgivning 1) 4 225 041 7 838 871
Andelsinlösen 1) -5 488 938 -4 685 918
Resultat enligt resultaträkning -773 969 -23 122
Utdelning till andelsägarna -23 638 -24 908
Fondförmögenhet vid periodens slut 27 625 586 29 687 089

1) Varav 22 238 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   92,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 94 000 92 498 0,3 
SBAB 0,75% 2024-03-28 260 000 251 771 0,9 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 1 250 000 1 170 200 4,2 
Stadshypotek 1591 0,5% 2026-06-01 100 000 90 241 0,3 
  1 604 710 5,8 
BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

DNB Boligkreditt 0,75% 2024-01-31 80 000 77 721 0,3 
DNB Boligkreditt FRN 2025-09-03 300 000 303 426 1,1 
  381 147 1,4 
STAT OCH KOMMUN

Borås stad FRN 2023-11-01 50 000 50 274 0,2 
Göteborgs kommun 0,214% 2025-09-24 43 000 39 290 0,1 
Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 350 000 345 954 1,3 
  435 518 1,6 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

NIB 0,125% 2023-04-11 40 000 39 720 0,1 
  39 720 0,1 
ÖVRIGA

Akademiska Hus FRN 2024-06-20 131 000 131 852 0,5 
Akelius FRN 2024-11-12 125 000 120 450 0,4 
Assa Abloy 1% 2024-04-02 87 000 83 540 0,3 
Atrium Ljungberg FRN 2024-08-21 56 000 54 313 0,2 
Atrium Ljungberg FRN 2025-07-01 182 000 171 140 0,6 
Atrium Ljungberg FRN 2026-02-03 98 000 90 384 0,3 
Atrium Ljungberg FRN 2027-02-22  12 000 10 823 0,0 
BlueStep Bank 4,843% 2024-10-14 32 000 31 773 0,1 
BlueStep Bank FRN 2023-04-27  150 000 150 197 0,5 
BlueStep Bank FRN 2025-10-08 12 000 12 095 0,0 
Bonnier Fastigheter Finans FRN 2027-04-12 52 000 47 253 0,2 
Borgo FRN 2025-02-14 100 000 97 738 0,4 
Castellum FRN 2023-03-06 124 000 123 413 0,4 
Castellum FRN 2023-06-21 100 000 98 737 0,4 
Castellum FRN 2024-03-28 28 000 27 354 0,1 
Castellum FRN 2025-03-18 50 000 46 943 0,2 
Castellum FRN 2025-05-21 150 000 142 166 0,5 
Castellum FRN 2025-08-19 60 000 56 721 0,2 
Electrolux 1,103% 2024-03-27 35 000 33 634 0,1 
Electrolux 4,838% 2027-11-18 56 000 55 635 0,2 
Electrolux FRN 2027-02-24 62 000 59 686 0,2 
Elekta FRN 2026-12-14 120 000 115 559 0,4 
Ellevio FRN 2023-12-09  97 000 97 467 0,4 
Ellevio FRN 2024-02-28 80 000 80 570 0,3 
Epiroc FRN 2026-05-18 115 000 113 633 0,4 
Essity FRN 2025-01-17 250 000 247 710 0,9 
Fabege FRN 2023-10-03 74 000 73 076 0,3 
Fabege FRN 2024-02-21 66 000 64 598 0,2 
Fabege FRN 2024-06-22 66 000 64 461 0,2 
Fabege FRN 2024-09-10 74 000 71 447 0,3 
Fastighets AB Balder FRN 2024-03-06 90 000 87 120 0,3 
Fastighets AB Balder FRN 2024-06-05 274 000 263 128 1,0 
Fastighets AB Balder FRN 2025-04-08 24 000 22 274 0,1 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2024-02-05 70 000 68 201 0,2 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-05-28 82 000 74 268 0,3 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-10-20 30 000 26 744 0,1 
FastPartner FRN 2025-05-27  50 000 46 606 0,2 
FastPartner FRN 2026-06-22  30 000 27 012 0,1 
Getinge FRN 2024-06-10  10 000 9 862 0,0 
Getinge FRN 2026-11-04 36 000 34 142 0,1 
Handelsbanken 3,25% 2033-06-01 4 520 46 262 0,2 
HEBA Fastighets FRN 2024-03-01 30 000 29 037 0,1 
HEBA Fastighets FRN 2025-05-19  86 000 79 854 0,3 
HEBA Fastighets FRN 2026-03-02  82 000 74 194 0,3 
Heimstaden Bostad FRN 2025-04-07 370 000 351 089 1,3 
Hemsö Fastighets 0,36% 2024-05-10 152 000 144 136 0,5 
Hemsö Fastighets FRN 2025-11-25 150 000 147 078 0,5 
Hemsö FRN 2025-02-11 253 000 250 164 0,9 
Hexagon FRN 2024-11-26 164 000 162 111 0,6 
Hexagon FRN 2025-09-17 38 000 37 697 0,1 
Hexagon FRN 2026-12-07 44 000 42 984 0,2 
Holmen FRN 2025-08-28 54 000 53 550 0,2 
Holmen FRN 2026-11-17 78 000 76 038 0,3 
Hufvudstaden 1,188% 2026-03-11 200 000 174 138 0,6 
Hufvudstaden 1,293% 2026-10-14  94 000 79 839 0,3 
Hufvudstaden 1,31% 2023-06-28  50 000 49 187 0,2 
Humlegården Fast 1,34% 2027-01-27  80 000 65 438 0,2 
Humlegården Fastigheter FRN 2024-10-07 218 000 212 659 0,8 
Humlegården Fastigheter FRN 2025-09-22 178 000 170 896 0,6 
Husqvarna FRN 2024-03-01 80 000 80 183 0,3 
Husqvarna FRN 2027-11-23 80 000 80 286 0,3 
ICA Gruppen FRN 2023-02-28 72 000 71 921 0,3 
ICA Gruppen FRN 2024-03-25 60 000 59 625 0,2 
ICA Gruppen FRN 2025-02-28 22 000 21 738 0,1 
Ikano Bank FRN 2025-01-20 150 000 145 953 0,5 
Industrivärden 0,5% 2026-02-23 130 000 115 476 0,4 
Industrivärden FRN 2023-02-20 122 000 121 913 0,4 
Indutrade 1,75% 2023-02-23 78 000 77 802 0,3 
Indutrade FRN 2024-09-26 54 000 53 860 0,2 
Indutrade FRN 2025-12-02  100 000 97 231 0,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Indutrade FRN 2026-03-23  50 000 48 815 0,2 
Indutrade FRN 2026-11-12 50 000 48 091 0,2 
Intea Fastigheter FRN 2025-09-01 164 000 155 085 0,6 
Intea Fastigheter FRN 2026-03-12  34 000 31 079 0,1 
Intea Fastigheter FRN 2026-10-19  160 000 143 122 0,5 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2023-03-27 226 000 225 862 0,8 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2025-03-27 88 000 87 700 0,3 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-16 106 000 102 459 0,4 
Jernhusen 0,938% 2024-04-18 54 000 51 876 0,2 
Jernhusen FRN 2026-09-02 100 000 98 863 0,4 
Kinnevik FRN 2025-02-19 208 000 205 325 0,7 
Kinnevik FRN 2026-11-23 38 000 36 612 0,1 
Kungsleden FRN 2024-08-22 70 000 67 566 0,2 
Landshypotek FRN 2024-10-16 116 000 115 818 0,4 
Landshypotek FRN 2026-12-02 100 000 99 688 0,4 
Lantmännen FRN 2026-04-27 36 000 34 887 0,1 
Lifco 3,95% 2024-09-02 14 000 13 796 0,0 
Lifco FRN 2023-03-02 56 000 55 985 0,2 
LKAB 0,875% 2025-03-10 106 000 98 491 0,4 
LKAB FRN 2025-03-10 50 000 49 792 0,2 
Loomis FRN 2026-11-30 100 000 97 651 0,4 
Lundbergs 1,337% 2023-10-24 120 000 117 445 0,4 
Länsförsäkringar 0,685% 2026-02-26 100 000 89 260 0,3 
Länsförsäkringar 0,705% 2026-09-07  50 000 43 791 0,2 
Länsförsäkringar 20 FRN Perp 44 000 43 440 0,2 
Länsförsäkringar FRN 2024-09-13 220 000 218 258 0,8 
Länsförsäkringar FRN 2026-02-26 376 000 373 015 1,4 
Länsförsäkringar FRN 2026-10-05 100 000 96 709 0,4 
Länsförsäkringar FRN 2031-02-25 32 000 30 659 0,1 
Länsförsäkringar FRN Perp 74 000 74 316 0,3 
NCC Treasury 5,32% 2025-09-08 54 000 53 169 0,2 
NCC Treasury FRN 2024-09-30  30 000 29 497 0,1 
NIBE Industrier FRN 2024-06-03  226 000 226 081 0,8 
NIBE Industrier FRN 2026-06-03  162 000 158 551 0,6 
Rikshem 0,595% 2026-01-19 100 000 94 478 0,3 
Rikshem FRN 2023-03-13 374 000 373 746 1,4 
Rikshem FRN 2023-05-08  150 000 149 790 0,5 
Rikshem FRN 2023-07-18  150 000 149 913 0,5 
Rikshem FRN 2026-02-17  150 000 145 808 0,5 
Sagax FRN 2023-06-16 38 000 37 580 0,1 
Sandvik 1,238% 2025-02-18 100 000 93 584 0,3 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 150 000 145 673 0,5 
SBAB FRN 2024-06-20 305 000 303 594 1,1 
SBAB FRN 2030-06-03 190 000 188 545 0,7 
SCA FRN 2025-09-23 124 000 122 739 0,4 
SCA FRN 2028-06-21 26 000 25 087 0,1 
Scania 0,75% 2025-01-20 114 000 105 106 0,4 
Scania 4,5% 2026-02-25 92 000 90 415 0,3 
Scania FRN 2023-04-24 57 000 57 230 0,2 
Scania FRN 2024-09-02 250 000 246 425 0,9 
Scania FRN 2025-01-20 121 000 119 500 0,4 
Scania FRN 2025-04-17 225 000 232 776 0,8 
SEB 4% 2026-11-09 3 900 43 454 0,2 
Securitas FRN 2024-02-23 70 000 69 364 0,3 
SFF FRN 2024-02-21 90 000 87 446 0,3 
SFF FRN 2024-03-11 116 000 112 793 0,4 
SFF FRN 2026-09-01  102 000 91 924 0,3 
Skandiabanken FRN 2024-03-26  150 000 149 901 0,5 
Skandiabanken FRN 2027-04-14  10 000 9 706 0,0 
SKF FRN 2024-06-10 318 000 318 846 1,2 
Sparbanken Skåne FRN 2024-10-21 104 000 102 746 0,4 
Sparbanken Skåne FRN 2026-01-21 44 000 43 778 0,2 
Sparbanken Syd FRN 2025-04-14 48 000 47 284 0,2 
Specialfastigheter 0,31% 2023-07-24 50 000 49 167 0,2 
Specialfastigheter Sverige FRN 2027-10-25 100 000 100 425 0,4 
Stockholm Exergi 0,893% 2026-09-11 50 000 43 807 0,2 
Stockholm Exergi 3,093% 2026-05-18 20 000 19 075 0,1 
Stockholm Exergi FRN 2023-09-11 36 000 35 986 0,1 
Stockholm Exergi FRN 2027-09-17 62 000 60 578 0,2 
Stockholm Exergi FRN 2028-05-11 38 000 36 721 0,1 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2023-09-25 44 000 43 420 0,2 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2024-02-26 50 000 48 533 0,2 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2025-06-03 50 000 46 808 0,2 
Swedbank 1,5875% 2023-05-08 85 000 83 955 0,3 
Swedbank FRN 2023-05-04 248 000 248 280 0,9 
Swedbank FRN 2025-08-26 200 000 199 546 0,7 
Swedbank FRN 2026-08-24 145 000 140 069 0,5 
Tele2 FRN 2025-06-10 127 000 127 245 0,5 
Tele2 FRN 2025-12-08 60 000 59 870 0,2 
Tele2 FRN 2027-11-03 25 000 24 461 0,1 
Telia 1,125% 2025-06-10 80 000 74 098 0,3 
Trelleborg Treasury FRN 2027-03-08 44 000 42 601 0,2 
Vacse FRN 2024-06-03 210 000 209 807 0,8 
Vasakronan FRN 2024-09-11 145 000 144 517 0,5 
Vasakronan FRN 2025-06-03 52 000 51 905 0,2 
Vasakronan FRN 2025-12-08 300 000 293 991 1,1 
Vattenfall 3,25% 2024-04-1 7 300 80 738 0,3 
Volvo Treasury 2,313% 2024-05-06 50 000 48 778 0,2 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 67 000 66 671 0,2 
Volvo Treasury FRN 2023-09-28 280 000 280 017 1,0 
Volvo Treasury FRN 2023-12-13 300 000 301 176 1,1 
Volvo Treasury FRN 2024-02-26 200 000 199 512 0,7 
Volvo Treasury FRN 2026-11-16 100 000 99 891 0,4 
Volvofinans Bank 2,251% 2025-04-07 170 000 161 561 0,6 
Volvofinans Bank FRN 2023-11-20 162 000 161 780 0,6 
Volvofinans Bank FRN 2024-03-18 92 000 91 776 0,3 
Volvofinans Bank FRN 2024-10-25 62 000 61 404 0,2 
Volvofinans Bank FRN 2026-03-30 84 000 82 149 0,3 
Wallenstam FRN 2024-04-26  88 000 84 891 0,3 
Willhem 0,908% 2025-01-20 200 000 186 004 0,7 
Willhem FRN 2023-05-26  200 000 200 116 0,7 
Willhem FRN 2023-09-08 100 000 99 750 0,4 
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Willhem FRN 2024-10-07 50 000 49 573 0,2 
Willhem FRN 2025-02-22 50 000 49 498 0,2 
Willhem FRN 2026-05-04 250 000 243 713 0,9 
Willhem FRN 2026-09-30 100 000 96 429 0,3 
  18 418 331 66,7 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2023-09-11 100 000 99 600 0,4 
Aktia Bank FRN 2025-09-10 180 000 176 720 0,6 
Arla Foods amba FRN 2026-07-17 84 000 80 506 0,3 
BMW Finance FRN 2023-06-19 200 000 199 734 0,7 
BNP Paribas 0,5% 2026-06-04 5 900 60 181 0,2 
Castellum Helsinki 2,00% 2025-03-24 1 800 17 727 0,1 
Danske Bank 1,375% 2027-02-17 7 100 71 733 0,3 
Danske Bank FRN 2023-01-25 270 000 269 887 1,0 
Danske Bank FRN 2025-09-02 200 000 197 784 0,7 
DNB Bank FRN 2025-03-24 100 000 99 643 0,4 
DNB Bank FRN 2030-05-28 200 000 198 924 0,7 
DNB Bank FRN 2032-02-17 389 000 366 520 1,3 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 150 000 144 857 0,5 
Jyske Bank FRN 2023-09-07 88 000 87 547 0,3 
Nordea Bank 1,125% 2023-06-27 358 000 352 995 1,3 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 200 000 197 268 0,7 
Nordea Bank FRN 2023-05-19 250 000 250 408 0,9 
Nordea Bank FRN 2031-08-18 111 000 105 381 0,4 
Nykredit Realkredit FRN 2026-01-27 150 000 143 153 0,5 
OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 105 000 104 319 0,4 
Santander Consumer Bk FRN 2023-05-12 169 000 168 414 0,6 
Santander Consumer Bk FRN 2024-04-29 180 000 177 433 0,6 
SpareBank 1 SR FRN 2023-10-12 100 000 99 993 0,4 
Statnett SF 0,518% 2023-06-30 24 000 23 633 0,1 
Stora Enso 1,875% 2024-02-20 178 000 172 749 0,6 
Telenor 1,125% 2024-03-19 50 000 48 131 0,2 
Telenor FRN 2024-03-19 70 000 69 902 0,3 
VW Financial Services NV FRN 2023-01-21  374 000 373 854 1,4 
VW Financial Services NV FRN 2024-01-26 300 000 298 479 1,1 
  4 657 472 16,9 
Noterade räntebärande värdepapper  25 536 898 92,4 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Swedish 10YR Future Mar 2023 877 0 0,0 
Swedish 2YR Future Mar 2023 3 858 468 0 0,0 
Swedish 5YR Future Mar 2023 464 756 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   0,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

Lejonfastigheter 0,39% 2026-05-12 60 000 53 276 0,2 
  53 276 0,2 
Onoterade räntebärande värdepapper  53 276 0,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)  -4 000 0,0 
  -4 000 0,0 
OTC-derivatinstrument  -4 000 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  25 590 174 92,6 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -4 000 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  2 039 412 7,4 
Total summa fondförmögenhet  27 625 586 100,0 
1) tSEK 240 777/tEUR -22 000, motpart Nordea Bank Abp 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Stadshypotek 4,6 

Volvo Treasury 3,6 

Länsförsäkringar Bank 3,5 

Willhem 3,3 

Rikshem 3,3 

Nordea Bank Abp 3,3 

Scania CV 3,1 

Volkswagen Financial Services NV 2,4 

Swedbank 2,4 

DNB Bank 2,4 

Volvofinans Bank 2,0 

Hemsö Fastighets 2,0 

Den Danske Bank 2,0 

Castellum 1,8 

SBAB 1,8 

Vasakronan 1,8 

Humlegården Fastigheter 1,6 

Investmentaktiebolaget Latour 1,5 

NIBE Industrier 1,4 

DNB Boligkreditt 1,4 

Fastighets AB Balder 1,3 

Santander Consumer Bank 1,3 

Intea Fastigheter 1,2 

Atrium Ljungberg 1,2 

Indutrade AB 1,2 

Hufvudstaden 1,1 

Svensk FastighetsFinansiering 1,1 

Aktia Bank 1,0 

Fabege 1,0 

Hexagon 0,9 

Kinnevik 0,9 

Sandvik 0,9 

Industrivärden 0,9 

Jyske Bank 0,8 

Landshypotek Bank 0,8 

Tele2 0,8 

Stockholm Exergi Holding 0,7 

BlueStep Bank 0,7 

HEBA Fastighets 0,7 

Ellevio 0,6 

Fastighets AB Stenvalvet 0,6 

Husqvarna 0,6 

Skandiabanken 0,6 

ICA Gruppen 0,6 

Jernhusen 0,5 

Specialfastigheter Sverige AB 0,5 

Electrolux 0,5 

LKAB 0,5 

SCA 0,5 

Sparbanken Skåne 0,5 

Svenska Handelsfastigheter 0,5 

Holmen 0,5 

Telenor 0,4 

NCC Treasury 0,3 

FastPartner 0,3 

Lifco 0,3 

Getinge 0,2 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade

Identifieringskod för juridiska personer: 549300ATFHXDDJPWIS60

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
45,99% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 45,99% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 45,99%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 561,64

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 222,45

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

28,81%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,30%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 33 891,31 59,89% 91,29%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 15 513,78 59,89% 91,29%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 786 329,98 59,89% 91,29%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

49 405,02

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

835 735,07

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

561,64 59,89% 91,29%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

33,20 59,89%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 222,45 43,26% 91,29%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

40,25 43,26%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 56,20% 91,29%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

59,60% 36,42% 91,29%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

1,23% 13,30% 91,29%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,28

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,42

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 56,20% 91,29%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

2,68 2,54% 91,29%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,41 15,24% 91,29%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 89,84% 91,29%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

50,26% 50,16% 91,29%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 91,29%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

38,96% 43,26% 91,29%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 89,84% 91,29%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

44,84% 56,20% 91,29%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

8,17% 51,26% 91,29%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 1,40% 1,40%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 1,40% 1,40%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 - 4,24% SE

Volkswagen Financial Services NV FRN 2023-
01-21

- 1,35% NL

Rikshem AB FRN 2023-03-13 - 1,35% SE

Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-02-26 - 1,35% SE

DNB Bank ASA FRN 2032-02-17 SEK - 1,33% NO

Nordea Bank Abp 1,125% 2023-06-27 - 1,28% FI

Heimstaden Bostad AB FRN 2025-04-07 - 1,27% SE

Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 - 1,25% SE

Svenska Kullagerfabriken FRN 2024-06-10 - 1,15% SE

SBAB FRN 2024-06-20 - 1,10% SE

DNB Boligkreditt AS FRN 2025-09-03 - 1,10% NO

Volvo Treasury AB FRN 2023-12-13 - 1,09% SE

Volkswagen Financial Services NV FRN 2024-
01-26

- 1,08% NL

Vasakronan AB FRN 2025-12-08 - 1,06% SE

Volvo Treasury AB FRN 2023-09-28 - 1,01% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

93,02%

Nr 2 Annat
6,98%

Nr 1A Hållbara
45,99%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

47,03%

Taxonomiförenliga
2,72%

Andra
miljörelaterade

40,29%

Sociala
2,98%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 40,29% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,72% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 2,98% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 8 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 2 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Foretagsobligation Investment Grade, org .nr 515602-
7962 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Foretagsobligation Investment Grade for ar 
2022, med undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Foretagsobligation Investment Grade:s finansiella stallning per den 31 
december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enl igt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den · 1.3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  ERIK GUNNARSSON

Handelsbanken Företagsobligation Investment 
Grade (NOK) 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i 
företagsobligationer och företagscertifikat med hög kreditvärdighet. Med 
aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med 
målsättningen att uppnå en god riskjusterad avkastning genom ett aktivt 
positionstagande på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fonden 
placerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag, stater och 
bostadsinstitut. Fondens placeringar kan ha hög koncentration till en 
region. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i 
företagsobligationer och företagscertifikat. Med företagsobligationer avses 
inte bostadsobligationer och säkerställda obligationer. Fondens basvaluta 
är norska kronor. Maximalt 2% av fondens värde får emellertid vara 
exponerat för valutarisk. Fondens medel får placeras i räntebärande 
finansiella instrument med en rating från S&P eller Moody’s samt i 
instrument där fondbolaget gjort en egen bedömning av  kreditvärdigheten. 
Lägsta tillåtna externa rating är BBB- från S&P eller Baa3 från Moody´s 
eller motsvarande kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående löptiden 
för fondens placeringar får uppgå maximalt till fem år. Inom ramen för 
fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för 
miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala 
och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i 
kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument 
som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Relevant jämförelseindex saknas. För 
mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en aktivt förvaltad fond. Med aktivt förvaltad avses att 
förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att 
uppnå en god riskjusterad avkastning genom ett aktivt positionstagande 
på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fondbolaget har inte 
identifierat något relevant jämförelseindex för fonden bl.a. utifrån dess 
kredit- och valutaexponering. Därför presenteras ingen uppgift om 
aktivitetsgrad nedan.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. 2020 och 2021 präglades av pandemin 
och efterföljande stimulanspaket vilket bidrog till stor volatilitet på 
räntemarknaderna. Medan 2022 dominerades av det Ryska anfallskriget 
mot Ukraina och den galopperande inflationen vilket fick räntor att stiga 
kraftigt efter att Riksbanken, Norges Bank och övriga Centralbanker 
tvingades höja sina respektive styrräntor för att stävja inflationsuppgången. 
Den ökade marknadsvolatiliteten, särskilt för företagsobligationer, bidrog till 
att den aktiva risken var kvar på högre nivå år 2022 om än detta var en 
något lägre nivå än året innan. Såväl seniora som efterställda krediter hade 
hög volatilitet framför allt under första halvåret vilket bidrog till något högre 
aktiv risk. Även ränterörelserna bidrog med ökad volatilitet med avseende 
på fondens positioner, då fonden första halvåret låg positionerad för 
stigande räntor, som senare under andra halvåret istället positionerades för 
brantare räntekurvor. 
Observera att då fondens basvaluta är NOK medan dess jämförelseindex 
beräknas i SEK kommer riskmåttet aktiv risk som visas i tabellen påverkas 
av valutarisk och därmed bli förhöjt. 

Portföljen

Fonden sjönk med -4,7% under 2022*.  
Året präglades av stigande marknadsräntor, stigande inflation och höjda 
Centralbanksräntor. De stigande marknadsräntorna inducerades från en 
snabb återhämtning efter pandemin med stark arbetsmarknad efter 
massiva stimulanspaket, haltande logistikkedjor och komponentbrister 
efter Kinas pandemihantering med fortsatta lockdowns. När sedan kriget 
mot Ukraina bröt ut under slutet av första kvartalet fick detta mat- energi- 
och råvarupriser att stiga kraftigt vilket ytterligare eldade på 
inflationsuppgången. De stora centralbankerna globalt samt Riksbanken 
och Norges Bank i Norden, tvingades till snabba höjningar av styrräntor 
och avslutade stödköpsprogram vilket fick räntorna att stiga med allt 
brantare räntekurvor som följd innan sommaren. Risksentimenten blev allt 
sämre på börsen vilket fick kreditspreadarna att gå isär kraftigt för att 
sedan under sommaren reverseras något. Fonden låg positionerad för 
stigande räntor och skyddade nedgången väsentligt tack vare detta men 
tappade på rörelsen i kreditspreadarna. Under andra halvåret fortsatte de 
korta räntorna att stiga medan de längre steg desto mindre med flackare 
räntekurva som följd. Marknaden prisade in en relativt kraftig recession till 
följd av de stigande korträntorna och kreditspreadarna fortsatte gå isär 
under tredje kvartalet. Fonden hade då låtit spreaddurationen rulla ner och 
låg neutral inför rörelsen men med alltjämt kort ränterisk. Sista kvartalet har 
präglats av en gradvis stärkt riskaptit med en alltmer aktiv 
nyemissionsmarknad där efterfrågan varit större än utbudet vilket fått 
kreditspreadar att gå ihop under årets sista kvartal. Durationsmässigt ser vi 
fortsatt risk för stigande långräntor och vi behåller en försiktig vy samtidigt 
som fonden har fortsatt hög kreditkvalité och en god likviditetsnivå. Vi har 
under hela året haft en strukturell undervikt mot fastighetssektorn men 
även ökat på undervikten ytterligare efter sommaren. Sektorn behöver 
generellt stärka balansräkningarna och bli mindre aktieägarvänliga i dess 
kapitalstruktur för att bibehålla kreditrating. Fonden har under året ökat 
exponeringen mot sektorer som nordisk bank och finans samt verkstads-, 
kraft- och fordonssektorn med starka gröna ramverk och låga ESG-risker 
på mycket attraktiva nivåer. Totalt uppgår nu fondens gröna 
(miljöförbättrande), hållbara (miljö- och socialekonomiskt förbättrande) 
samt hållbarhetslänkade innehav till c:a 49% vid årets slut. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas normalt av medelhög risk. En 
placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med 
ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker 
värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning 
negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång 
återstående räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med kortare återstående 
räntebindningstid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden på 
innehaven i fonden får maximalt uppgå till 5 år. Fondens placeringar är 
koncentrerade till värdepapper utgivna av stater och företag i Sverige och 
övriga Europa. Detta innebär att risken i fonden kan vara högre än en 
investering i en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar 
över flera regioner. En placering i ett räntebärande instrument innebär en 
kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent 
inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av 
tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater 
med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i räntebärande 
placeringar av hög kreditvärdighet, s.k. investment grade. Fonden 
investerar i företagsobligationer där likviditeten ofta är lägre, och variationen 
i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med räntemarknaden generellt. 
Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en 
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begränsad kostnad. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning 
investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i 
derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 145,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 92,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 122,7%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
1 september ändrade fonden sina fondbestämmelser. Ändringen innebar 
att jämförelseindexet togs bort då fondbolaget inte identifierat något 
relevant jämförelseindex för fonden bl.a. utifrån dess kredit- och 
valutaexponering. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling
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Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 103,81 108,94 107,88 105,88 102,91 101,40 - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK 288 834 -235 -57 325 1 421 - - - -

Fondförmögenhet, mnNOK 2 597 2 423 1 572 1 783 1 787 1 439 - - - -

Antal andelar, tusental 25 016 22 238 14 571 16 837 17 364 14 192 - - - -

Total avkastning i %  -4,7 1,0 1,9 2,9 1,5 1,4 - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % -9,0 -6,9 13,0 -3,6 -2,7 4,2 - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 7,7 10,7 10,5 6,9 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % -1,9 1,4 2,4 2,2 - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -8,0 2,6 4,4 -3,1 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 0,5 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -2,1 - - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 - - - -

Jämförelseindex:  Relevant jämförelseindex saknas. 
T o m  2019-12-31: 55% OMRX Treasury Bill Index och 45% NOMX Credit SEK Total Return Index 
T o m  2020-05-31: NOMX Credit SEK Total Return Index 
T o m  2022-08-31: Solactive SEK Short IG Credit Index 
T o m  2022-08-31: Sedan den 1 september 2022 saknar fonden ett relevant jämförelseindex.  

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 0,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 0,20

Årlig avgift, % 0,20

Transaktionskostnader, tNOK 355

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 19,28

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 1,28

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 1,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk %  2,2 

Total risk i index %  7,5 

Jämförelseindex Relevant
jämförelseindex saknas.

Aktiv avkastning %  6,1 

Informationskvot  0,8 

Sharpekvot  -1,1 

Sharpekvot i index  -1,1 

Duration, år 1,9 

Spreadexponering % 8,2 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -142 512 -102 944
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** -76 514 -4 941
Ränteintäker 51 198 23 310
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto 60 165 105 303
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -107 662 20 728

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 4 815 3 914
Räntekostnader 633 235
Övriga kostnader 355 158
Summa kostnader 5 803 4 308
Årets resultat -113 465 16 421

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 4 008 31 991

Realisationförluster -14 767 -10 464

Orealiserade vinster/förluster -131 752 -124 470

Summa -142 512 -102 944

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 15 417 2 852

Realisationförluster -75 601 -5 236

Orealiserade vinster/förluster -16 330 -2 557

Summa -76 514 -4 941
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Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 462 861 94,8 2 299 870 94,9
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 16 077 0,6 25 075 1,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 478 938 95,5 2 324 945 96,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 105 970 4,1 93 691 3,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 12 328 0,5 4 378 0,2
Summa tillgångar 2 597 236 100,0 2 423 014 100,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 443 0,0 432 0,0
Summa skulder 443 0,0 432 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 2 596 793 100,0 2 422 582 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 21 663 0,8 27 838 1,1
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 14 105 0,5 6 723 0,3

1) Likvida medel 21 663 tNOK 
2) Likvida medel 14 105 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 422 582 1 571 842
Andelsutgivning 387 676 834 319
Andelsinlösen -100 000 0
Resultat enligt resultaträkning -113 465 16 421
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 596 793 2 422 582

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   88,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 24 000 22 328 0,9 
  22 328 0,9 
BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

DNB Boligkreditt 0,75% 2024-01-31 10 000 9 185 0,4 
Nordea Eiendom FRN 2026-09-17  30 000 30 380 1,2 
  39 565 1,5 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

IBRD 1,75 2024-11-06 30 000 29 153 1,1 
IBRD 2026-06-18 30 000 31 401 1,2 
NIB 0,125% 2023-04-11 4 000 3 755 0,1 
  64 309 2,5 
ÖVRIGA

Akelius FRN 2024-11-12 6 000 5 466 0,2 
Assa Abloy 1% 2024-04-02 13 000 11 802 0,5 
Atrium Ljungberg FRN 2025-07-01 10 000 8 890 0,3 
Atrium Ljungberg FRN 2026-02-03 12 000 10 464 0,4 
BlueStep Bank 4,843% 2024-10-14 12 000 11 265 0,4 
BlueStep Bank FRN 2025-10-08 2 000 1 906 0,1 
Bonnier Fastigheter Finans FRN 2027-04-12 14 000 12 028 0,5 
Borgo FRN 2025-02-14 16 000 14 785 0,6 
Castellum FRN 2025-08-19 10 000 8 938 0,3 
Castellum FRN 2026-05-06 8 000 7 060 0,3 
Electrolux 1,103% 2024-03-27 19 000 17 262 0,7 
Electrolux 4,838% 2027-11-18 22 000 20 664 0,8 
Electrolux FRN 2027-02-24 16 000 14 562 0,6 
Elekta FRN 2026-12-14 30 000 27 313 1,1 
Ellevio FRN 2027-06-11 10 000 9 405 0,4 
Epiroc FRN 2026-05-18 21 000 19 618 0,8 
Fabege FRN 2026-02-02 32 000 27 885 1,1 
Fastighets AB Balder FRN 2024-06-05 4 000 3 632 0,1 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2026-05-28 14 000 11 988 0,5 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2027-06-30 28 000 23 138 0,9 
FastPartner FRN 2025-05-27  20 000 17 625 0,7 
FastPartner FRN 2026-06-22  20 000 17 025 0,7 
Getinge FRN 2024-06-10  6 000 5 594 0,2 
Getinge FRN 2026-11-04 12 000 10 760 0,4 
HEBA Fastighets FRN 2024-03-01 8 000 7 321 0,3 
HEBA Fastighets FRN 2025-05-19  4 000 3 511 0,1 
HEBA Fastighets FRN 2026-03-02  8 000 6 844 0,3 
Heimstaden Bostad FRN 2025-02-25 4 000 3 636 0,1 
Hemsö FRN 2025-02-11 14 000 13 088 0,5 
Hexagon FRN 2025-09-17 6 000 5 627 0,2 
Hexagon FRN 2026-12-07 18 000 16 625 0,6 
Holmen FRN 2025-08-28 10 000 9 376 0,4 
Hufvudstaden 1,293% 2026-10-14  18 000 14 454 0,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

Humlegården Fast 1,34% 2027-01-27  36 000 27 841 1,1 
Humlegården Fastigheter FRN 2025-09-22 24 000 21 785 0,8 
Husqvarna FRN 2027-11-23 16 000 15 181 0,6 
ICA Gruppen FRN 2025-02-28 4 000 3 737 0,1 
IF Skadeförsäkring FRN 2051-06-17 11 000 9 993 0,4 
Ikano Bank FRN 2025-01-20 10 000 9 199 0,4 
Industrivärden 0,5% 2026-02-23 10 000 8 398 0,3 
Industrivärden 0,75% 2025-02-20 10 000 8 768 0,3 
Indutrade FRN 2025-12-02  20 000 18 385 0,7 
Indutrade FRN 2026-03-23  10 000 9 230 0,4 
Indutrade FRN 2026-11-12 14 000 12 731 0,5 
Intea Fastigheter FRN 2025-09-01 10 000 8 940 0,3 
Intea Fastigheter FRN 2026-03-12  6 000 5 185 0,2 
Intea Fastigheter FRN 2026-10-19  16 000 13 531 0,5 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2026-06-10 4 000 3 759 0,1 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-16 36 000 32 899 1,3 
Jernhusen 0% 2025-09-23 20 000 17 053 0,7 
Kinnevik FRN 2025-02-19 2 000 1 867 0,1 
Kinnevik FRN 2026-11-23 8 000 7 287 0,3 
Kungsleden FRN 2025-08-27 30 000 26 751 1,0 
Landshypotek FRN 2024-10-16 14 000 13 215 0,5 
Landshypotek FRN 2031-03-03 10 000 8 938 0,3 
Lantmännen FRN 2026-04-27 16 000 14 659 0,6 
Lifco 3,95% 2024-09-02 10 000 9 317 0,4 
LKAB FRN 2025-03-10 18 000 16 947 0,7 
Loomis FRN 2026-11-30 20 000 18 465 0,7 
Länsförsäkringar 20 FRN Perp 4 000 3 734 0,1 
Länsförsäkringar FRN 2031-02-25 8 000 7 247 0,3 
Länsförsäkringar FRN Perp 20 000 18 990 0,7 
NCC Treasury 5,32% 2025-09-08 10 000 9 309 0,4 
NCC Treasury FRN 2024-09-30  26 000 24 169 0,9 
NIBE Industrier FRN 2026-06-03  20 000 18 506 0,7 
Rikshem 0,828% 2025-02-03 15 000 13 146 0,5 
Rikshem FRN 2026-02-17  5 000 4 595 0,2 
Sagax FRN 2023-06-16 25 000 23 375 0,9 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 20 000 18 363 0,7 
SBAB FRN 2024-06-20 20 000 18 822 0,7 
SBAB FRN 2030-06-03 21 000 19 702 0,8 
SCA FRN 2025-09-23 10 000 9 358 0,4 
SCA FRN 2028-06-21 20 000 18 245 0,7 
Scania 0,75% 2025-01-20 4 000 3 487 0,1 
Scania 4,5% 2026-02-25 32 000 29 733 1,1 
Scania FRN 2025-01-20 4 000 3 735 0,1 
Scania FRN 2027-03-31 15 000 13 668 0,5 
SFF FRN 2026-09-01  34 000 28 970 1,1 
SKF FRN 2024-06-10 10 000 9 480 0,4 
Sparbanken Skåne FRN 2024-10-21 10 000 9 340 0,4 
Sparbanken Syd FRN 2025-04-14 4 000 3 725 0,1 
Specialfastigheter Sverige FRN 2027-10-25 20 000 18 989 0,7 
Stockholm Exergi 3,093% 2026-05-18 4 000 3 607 0,1 
Stockholm Exergi FRN 2023-09-11 10 000 9 451 0,4 
Stockholm Exergi FRN 2027-09-17 6 000 5 543 0,2 
Stockholm Exergi FRN 2028-05-11 8 000 7 309 0,3 
Sveaskog 1,125% 2024-10-16 10 000 8 929 0,3 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2024-02-26 26 000 23 860 0,9 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2025-06-03 14 000 12 391 0,5 
Swedavia 19 FRN Perp 20 000 18 291 0,7 
Swedbank FRN 2023-05-04 2 000 1 893 0,1 
Swedbank FRN 2026-08-24 5 000 4 566 0,2 
Tele2 FRN 2025-06-10 9 000 8 525 0,3 
Tele2 FRN 2025-12-08 10 000 9 434 0,4 
Tele2 FRN 2027-11-03 11 000 10 176 0,4 
Telia 1,125% 2025-06-10 20 000 17 514 0,7 
Trelleborg Treasury FRN 2027-03-08 24 000 21 969 0,8 
Vacse FRN 2028-03-24 22 000 19 431 0,7 
Vasakronan FRN 2027-01-29 30 000 28 986 1,1 
Volvo Treasury 2,313% 2024-05-06 2 000 1 845 0,1 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 29 000 27 283 1,1 
Volvo Treasury FRN 2026-11-16 30 000 28 332 1,1 
Volvofinans Bank 2,251% 2025-04-07 30 000 26 955 1,0 
Wallenstam FRN 2024-04-26  30 000 27 361 1,1 
Willhem FRN 2026-09-30 20 000 18 234 0,7 
  1 414 190 54,5 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2025-09-10 20 000 18 564 0,7 
Arla Foods amba FRN 2026-07-17 21 000 19 028 0,7 
Danske Bank FRN 2025-12-02 16 000 15 770 0,6 
DNB Bank FRN 2029-06-29 14 000 13 399 0,5 
DNB Bank FRN 2030-05-28 8 000 8 027 0,3 
DNB Bank FRN 2032-02-17 20 000 19 155 0,7 
DNB Bank FRN Perp 20 000 20 051 0,8 
DNB Bank FRN Perp 30 000 30 199 1,2 
Eidsiva Energi FRN 2025-10-02 14 000 13 873 0,5 
Eidsiva Energi FRN 2028-05-26 22 000 21 423 0,8 
Elkem AS FRN 2026-02-26 22 000 21 878 0,8 
Elkem FRN 2025-02-25 11 000 10 904 0,4 
Entra FRN 2024-03-20 35 000 34 655 1,3 
Gjensidige Fors FRN Perp 15 000 14 639 0,6 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 10 000 9 130 0,4 
Jyske Bank FRN 2032-08-31 10 000 9 869 0,4 
Leröy Seafood FRN 2027-09-17 19 000 18 353 0,7 
Nordea Bank 1,125% 2023-06-27 4 000 3 729 0,1 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 20 000 18 650 0,7 
Nordea Bank FRN 2025-05-19 10 000 10 025 0,4 
Nordea Bank FRN 2031-08-18 17 000 15 259 0,6 
Norsk Hydro FRN 2028-11-30 34 000 34 417 1,3 
Norske Tog FRN 2026-10-05 8 000 7 855 0,3 
Nykredit Realkredit  FRN 2031-03-31  10 000 8 880 0,3 
Olav Thon Eiendom FRN 2028-03-03 28 000 26 708 1,0 
OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 20 000 18 786 0,7 
Orkla FRN 2027-05-20 30 000 29 312 1,1 
Orkla FRN 2028-06-07 23 000 22 289 0,9 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

Posten Norge FRN 2026-11-25 6 000 5 881 0,2 
SalMar FRN 2027-01-22 18 000 17 674 0,7 
Santander Consumer Bk FRN 2024-04-29 30 000 27 959 1,1 
Schibsted 3,95% 2029-03-28 30 000 28 223 1,1 
SpareBank 1 SMN FRN Perp 13 000 13 025 0,5 
Statnett SF 0,518% 2023-06-30 15 000 13 965 0,5 
Statnett SF FRN 2026-06-15 24 000 23 656 0,9 
Stora Enso 1,875% 2024-02-20 20 000 18 351 0,7 
Storebrand Liv FRN 2052-05-27 20 000 19 368 0,7 
Storebrand Liv FRN 2053-02-17 13 000 13 133 0,5 
Storebrand Liv FRN Perp 18 000 15 873 0,6 
Tomra Systems FRN 2025-11-04 10 000 10 054 0,4 
Tryg Forsikring FRN 2051-05-12 16 000 14 984 0,6 
Tryg Forsikring FRN Perp 6 000 5 372 0,2 
VW Financial Services NV FRN 2024-02-01  8 000 7 969 0,3 
Yara International FRN 2026-11-10 18 000 17 387 0,7 
  747 701 28,8 
Noterade räntebärande värdepapper  2 288 093 88,1 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tNOK 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

RÄNTETERMINER

Swedish 10YR Future Mar 2023 -20 740 0 0,0 
Swedish 2YR Future Mar 2023 1 094 384 0 0,0 
Swedish 5YR Future Mar 2023 307 579 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   6,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

OBOS BBL FRN 2028-03-10 12 000 11 365 0,4 
  11 365 0,4 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Fana Sparebank FRN 2026-08-20 26 000 25 525 1,0 
Fana Sparebank FRN 2033-02-24 6 000 6 044 0,2 
Kredittforen for Spbk FRN 2026-02-03 22 000 21 648 0,8 
Sparebank 1 Helgeland FRN 2026-03-06 15 000 14 762 0,6 
Sparebank 1 Oestlandet FRN 2026-09-17 20 000 19 618 0,8 
SpareBank 1 SMN FRN 2032-07-06 16 000 15 465 0,6 
SpareBank 1 SMN FRN Perp 4 500 4 503 0,2 
Sparebank 1 Östlandet FRN 2027-09-22 12 000 12 087 0,5 
Sparebanken Sør FRN 2027-02-22 20 000 19 760 0,8 
Sparebanken Vest FRN Perp 25 000 23 991 0,9 
  163 403 6,3 
Noterade räntebärande värdepapper  174 768 6,7 

Övriga finansiella instrument   0,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

NOK/SEK 1)2)  16 077 0,6 
  16 077 0,6 
OTC-derivatinstrument  16 077 0,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 478 938 95,5 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  117 855 4,5 
Total summa fondförmögenhet  2 596 793 100,0 
1) tNOK 1 090 000/tSEK -1 139 616, motpart Nordea Bank Abp 
2) tNOK 560 000/tSEK -587 462, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

DNB Bank 3,5 

International Bank for Recon & Develop 2,3 

Volvo Treasury 2,2 

Electrolux 2,0 

Orkla 2,0 

Scania CV 1,9 

Humlegården Fastigheter 1,9 

Storebrand Livsförsäkring Norge 1,9 

Nordea Bank Abp 1,8 

Indutrade AB 1,6 

SBAB 1,5 

Statnett SF 1,4 

Investmentaktiebolaget Latour 1,4 

Svenska Handelsfastigheter 1,4 

Eidsiva Energ 1,4 

Fastighets AB Stenvalvet 1,4 

FastPartner 1,3 

NCC Treasury 1,3 

SpareBank 1 SMN 1,3 

ELKEM 1,3 

Sparebank 1 Östlandet 1,2 

Fana Sparebank 1,2 

Länsförsäkringar Bank 1,2 

Tele2 1,1 

Intea Fastigheter 1,1 

SCA 1,1 

Stockholm Exergi Holding 1,0 

Hexagon 0,9 

Landshypotek Bank 0,9 

Tryg Forsikring 0,8 

Atrium Ljungberg 0,7 

Jyske Bank 0,7 

Rikshem 0,7 

HEBA Fastighets 0,7 

Industrivärden 0,7 

Getinge 0,6 

Castellum 0,6 

BlueStep Bank 0,5 

Kinnevik 0,4 

Swedbank 0,2 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (NOK)

Identifieringskod för juridiska personer: 5493003T26ERHUWK4Y86

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
60,46% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 60,46% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?

865
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 60,46%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 1 079,10

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 308,38

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

53,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 9 283,21 62,85% 92,83%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 665,74 62,85% 92,83%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 153 596,12 62,85% 92,83%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

13 948,95

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

167 545,11

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 079,10 62,85% 92,83%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

89,84 62,85%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 308,38 48,07% 92,83%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

82,40 48,07%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 55,83% 92,83%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

56,41% 34,52% 92,83%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

5,82% 11,81% 92,83%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,62

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,25

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,51

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

2,39% 55,83% 92,83%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,89 6,08% 92,83%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

2,09 25,18% 92,83%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 90,39% 92,83%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

56,16% 51,68% 92,83%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

19,41% 2,50% 92,83%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

41,76% 48,07% 92,83%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 90,39% 92,83%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

44,21% 55,83% 92,83%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

3,71% 49,48% 92,83%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,14 0,14% 2,48%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 0,14% 2,48%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Entra ASA FRN 2024-03-20 - 1,33% NO

Norsk Hydro FRN 2028-11-30 - 1,33% NO

Investmentaktiebolaget Latour FRN 2027-06-
16

- 1,27% SE

International Bank for Reconstruction &
Developmen

- 1,21% NO

Nordea Eiendomskreditt AS FRN 2026-09-17 - 1,17% NO

DNB Bank ASA FRN Perpetual - 1,16% NO

Scania CV 4,5% 2026-02-25 - 1,14% SE

Orkla ASA FRN 2027-05-20 - 1,13% NO

International Bank for Reconstruction &
Developmen

- 1,12% NO

Vasakronan AB FRN 2027-01-29 - 1,12% NO

Svensk FastighetsFinansiering AB FRN 2026-
09-01

- 1,12% SE

Volvo Treasury AB FRN 2026-11-16 - 1,09% SE

Schibsted ASA 3,95% 2029-03-28 - 1,09% NO

Santander Consumer Bank AS FRN 2024-04-
29

- 1,08% NO

Fabege AB FRN 2026-02-02 - 1,07% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

870



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,31%

Nr 2 Annat
4,69%

Nr 1A Hållbara
60,46%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

34,85%

Taxonomiförenliga
0,62%

Andra
miljörelaterade

55,13%

Sociala
4,71%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 55,13% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,62% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 4,71% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 11 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar
frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 5 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Foretagsobligation Investment Grade (NOK), org.nr 
515602-8838 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Foretagsobligation Investment Grade (NOK) 
for ar 2022, med undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Foretagsobligation Investment Grade (NOK):s finansiella stallning per 
den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag , och att lamna en revisionsberattelse 
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som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den / 3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KLAS WENNERSTEIN

Handelsbanken Hållbar Global High Yield 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens investeringar i hållbara 
obligationer ska vara placerat i gröna och sociala obligationer där upplånat 
kapital används för diverse projekt och aktiviteter för att främja arbetet 
kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som 
stödjer en hållbar utveckling i linje med de globala hållbarhetsmålen. 
Fonden placerar globalt i obligationer och valutasäkrar dem till SEK. 
Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk. Fondens 
placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget B- enligt Standard & 
Poor's eller B3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt 
bedömd kreditvärdighet. Fonden ska ha en genomsnittlig duration mellan 
två och sex år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas 
internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade 
av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden 
får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. 
Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened 
USD EUR SEK NOK High Yield TR SEK Hedged Index (100%). Eftersom 
fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från 
detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en företagsobligationsfond. Förvaltningen utgår dels från en 
löpande bedömning av de makroekonomiska förutsättningarna, dels från 
kreditmarknads- och bolagsanalys. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. När förvaltaren 
väljer obligationer till fonden tar förvaltaren hänsyn till och gör en 
bedömning av bolagets kreditvärdighet, hållbarhetsrisker, obligationens 
löptid och pris samt samvariation med övriga innehav. Positionerna kan 
också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Då fonden startades i maj 2022 och därmed ännu inte har funnits i två hela 
kalenderår, återfinns ingen information kring fondens avkastning eller 
historiska aktiva risk. 

Portföljen

Fonden sjönk med -4,2% under 2022*.  
Fonden startade 24 maj 2022. 2022 var ett exceptionellt händelserikt år 
med krig i Europa, energikris, skenande inflation och åtstramningar av 
finanspolitiken från världens centralbanker. De kraftiga och snabba 
höjningarna av styrräntorna har fått räntekurvorna att flacka då 
åtstramningen fått marknaden att i större grad prisa in recession. Vi har 
även sett en del data i slutet av året som stödjer ett sånt scenario men vi 
har fortsatt en stark arbetsmarknad globalt som väger upp detta. Fonden 
har varit positionerad för stigande räntor både genom att vi haft kortare 
duration i fonden än index men även genom att vi viktat ner andelen 
obligationer med högre kreditrisk och sämre rating. Den kortare durationen 
har gynnat fondens avkastning. Vi tror fortsatt att vi ännu inte sett 
effekterna av ökade finansiella och operativa kostnader och kommer 
framöver vara defensivt investerade. Under hösten belastade denna 
strategi fondens avkastning något då vissa sektorer, t ex fastigheter 
utvecklats väldigt starkt. Den volatila marknaden har påverkat 
emissionsaktiviteten kraftigt i synnerhet för hållbara obligationer med den 
kreditrisk som fonden investerar inom. Några exempel på emissioner som 
vi deltagit under året är Volvo Cars AB som emitterade en grön obligation 
för fortsatt omställning av sin verksamhet, Telefonica Europé BVs 
hållbarhetslänkade obligation med en kupong om 7.125%, Faurecia Ses 
hållbarhetslänkade emission med en kupong om 7,25% där bolaget 
fokuserar på omställning inom transportsektorn med målsättningar 
framarbetade tillsammans med Science Based Targets.  
  
Framöver ser vi att centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel 
och att volatiliteten för räntorna sannolikt kommer minska vilket i sin tur 
kommer få kreditriskpremien för företagen att stabilisera sig. Avkastningen 
för high yield obligationer kommer att vara på attraktiva nivåer men även 
innebära högre risker med tanke på de dyrare finansieringskostnaderna för 
dessa bolag vilket kommer ställa högre krav på selektivitet på förvaltaren. 
Att då välja emittenter med väl utvecklade hållbarhetsstrategier som 
dessutom är länkade till finansieringen är ett sätt att minska risken för 
framtida refinansiering och samtidigt aktiv bidra till den hållbara 
utvecklingen. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av medelrisk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden får 
maximalt uppgå till 6 år. Placeringarna i fonden sker normalt globalt och 
sprids över ett flertal marknader och sektorer för att erhålla en god 
diversifiering vilket bidrar till att minska risken i fonden. En placering i ett 
räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av 
en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre kreditrisk s.k. high 
yield. Fonden investerar i företagsobligationer där likviditeten ofta är lägre, 
och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med 
räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens möjligheter att 
hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får som en del i 
sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i 
fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad 
känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
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bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 147,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 36,5%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 121,4%

Information

Fonden har hållbara investeringar som mål och i bilagan till denna  
årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska 
lämnas för fonden enligt artikel 9 i förordningen (EU/2019/2088) om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fonden startade 24 maj 2022. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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24/5-31/12 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Hållbar Global High Yield A1 - SEK 95,76 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A10 - SEK 99,85 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield B1 - SEK 99,78 - - - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 1 958 - - - - - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 1 964 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A1 - SEK 1 380 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A10 - SEK 567 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield B1 - SEK 17 - - - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 20 264 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A1 - SEK 14 406 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A10 - SEK 5 683 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield B1 - SEK 175 - - - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Hållbar Global High Yield A1 - SEK -4,2 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A10 - SEK -0,2 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield B1 - SEK -4,2 - - - - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Hållbar Global High Yield A1 - SEK -2,3 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield A10 - SEK -0,4 - - - - - - - - -
 Hållbar Global High Yield B1 - SEK -2,3 - - - - - - - - -

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Screened USD EUR SEK NOK High Yield TR SEK Hedged Index 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Hållbar Global High Yield A1 0,95
 Hållbar Global High Yield A10 0,30
 Hållbar Global High Yield B1 0,95

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Hållbar Global High Yield A1 0,95
 Hållbar Global High Yield A10 0,30
 Hållbar Global High Yield B1 0,95

Årlig avgift, % 
 Hållbar Global High Yield A1 0,95
 Hållbar Global High Yield A10 0,30
 Hållbar Global High Yield B1 0,95

Transaktionskostnader, tSEK 25

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Hållbar Global High Yield A1 -
 Hållbar Global High Yield A10 -
 Hållbar Global High Yield B1 -

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Hållbar Global High Yield A1 -
 Hållbar Global High Yield A10 -
 Hållbar Global High Yield B1 -

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,0

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,2

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått
 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Screened USD EUR

SEK NOK High Yield TR
SEK Hedged Index

Duration, år 2,4 

Spreadexponering % 13,4 

Prognostierad total risk  5,1 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 24 385 -
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 3 234 -
Ränteintäker 10 848 -
Utdelningar 0 -
Valutakursvinster och -förluster netto -29 730 -
Övriga intäkter 22 -
Summa intäkter och värdeförändring 8 759 -

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 2 548 -
Räntekostnader 40 -
Övriga kostnader 26 -
Summa kostnader 2 614 -
Årets resultat 6 145 -

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 111 -

Realisationförluster -149 -

Orealiserade vinster/förluster 24 423 -

Summa 24 385 -

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 768 -

Realisationförluster -4 106 -

Orealiserade vinster/förluster 5 571 -

Summa 3 234 -
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Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 1 800 153 91,6 - -
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 310 0,0 - -
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 800 463 91,7 - -
Bankmedel och övriga likvida 
medel 172 310 8,8 - -
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 21 079 1,1 - -
Summa tillgångar 1 993 852 101,5 - -

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 28 274 1,4 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 28 274 1,4 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 119 0,1 - -
Summa skulder 29 393 1,5 - -
Fondförmögenhet Not 1) 1 964 459 100,0 - -

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 24 342 1,2 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 9 148 0,5 -

1) Likvida medel 24 342 tSEK 
2) Likvida medel 9 148 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 0 -
Andelsutgivning 1) 1 969 535 -
Andelsinlösen 1) -11 222 -
Resultat enligt resultaträkning 6 145 -
Utdelning till andelsägarna 0 -
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 964 459 -

1) Varav 2 644 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   90,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

AB Stena Metall Finans FRN 2027-05-03 11 250 11 038 0,6 
Atrium Ljungberg 3,263% 2025-04-28 26 000 24 014 1,2 
Fabege FRN 2024-02-21 16 000 15 660 0,8 
Fabege FRN 2024-09-10 4 000 3 862 0,2 
SSAB FRN 2026-06-16 20 000 20 084 1,0 
Vattenfall FRN 2083-05-26 12 000 11 230 0,6 
Volvo Car 2,5% 2027-10-07 2 100 20 533 1,0 
Volvo Car 4,25% 2028-05-31 6 500 66 242 3,4 
  172 663 8,8 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Banco Bilbao Viz Arg 6% Perp 7 000 74 065 3,8 
Banco Sabadell 2,625% 2026-03-24 7 100 74 175 3,8 
BCC 8% 2026-09-22 6 800 76 082 3,9 
Bewi FRN 2026-09-03 5 000 52 989 2,7 
Cullinan Holdco SCSp 4,625% 2026-10-15 3 500 34 206 1,7 
Darling Global Finance B.V. 3,625% 2026-05-15 5 000 54 012 2,7 
Faurecia SE 2,75% 2027-02-15 3 400 31 814 1,6 
Faurecia SE 7,25% 2026-06-15 1 300 14 584 0,7 
Ford Motor Comp 3,25% 2032-02-12 2 500 19 600 1,0 
Getlink 3,5% 2025-10-30 5 900 63 732 3,2 
Hapag-Lloyd AG 2,5% 2028-04-15 6 000 58 783 3,0 
Huhtamäki 4,25% 2027-06-09 8 200 88 972 4,5 
Koninklijke KPN NV 6% Perp 3 000 33 293 1,7 
Millicom International FRN 2027-01-20 25 000 24 252 1,2 
Mowi FRN 2025-01-31 500 5 474 0,3 
Nemak SAB de CV 2,25% 2028-07-20 2 800 24 775 1,3 
Oeyfjellet Wind 2,75% 2026-09-14 1 100 10 792 0,5 
Orsted 1,75% 2027-09-09 Perp  5 130 48 741 2,5 
Paprec Holding S.A. 4% 2025-03-31 5 200 55 686 2,8 
Picard Groupe SAS 3,875% 2026-07-01 5 100 48 285 2,5 
Rexel 2,125% 2028-06-15 7 000 68 181 3,5 
Scatec FRN 2025-08-19 4 700 46 563 2,4 
Stora Enso 1,875% 2024-02-20 10 000 9 705 0,5 
Telecom Italia 1,625% 2029-01-18 1 600 13 574 0,7 
Telefonica Europe BV 2,502% Perp 2 200 20 549 1,0 
Telefonica Europe BV 2,88% Perp 1 800 16 214 0,8 
Telefonica Europe BV 7,125% Perp 4 200 47 691 2,4 
Tennet Holding 2,374% Perp 3 600 36 837 1,9 
Tennet Holding 2,995% 2024-06-01 4 000 43 196 2,2 
Terna Rete Elettrica 2,375% Perp 4 000 37 208 1,9 
Teva Pharma Industries 3,75% 2027-05-09 5 500 52 887 2,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Tornator 1,25% 2026-10-14 3 000 29 845 1,5 
Upm-Kymmene 0,125% 2028-11-19 5 000 44 849 2,3 
Valeo 1% 2028-08-03 3 700 31 582 1,6 
Valeo 5,375% 2027-05-28 2 000 21 664 1,1 
Verde Bidco SpA 4,625% 2026-10-01 600 5 718 0,3 
VZ Secured Financing B.V. 3,5% 2032-01-15 6 600 57 293 2,9 
Wallenius Wilhelmsen FRN 2027-04-21 48 000 50 772 2,6 
YIT FRN 2024-03-31 1 600 17 314 0,9 
ZF Finance GmbH 2% 2027-05-06 6 500 59 003 3,0 
  1 604 957 81,7 
Noterade räntebärande värdepapper  1 777 620 90,5 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Euro-Bobl Future Mar 2023 -259 437 0 0,0 
Euro-Schatz Future Mar 2023 177 050 0 0,0 
US 2YR Note (CBT) Future Mar 2023 332 674 0 0,0 
US 5YR Note (CBT) Future Mar 2023 175 765 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   -0,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Hat Holdings I LLC 3,375% 2026-06-15 500 4 524 0,2 
Level 3 Financing 3,75% 2029-07-15 2 400 18 009 0,9 
  22 533 1,1 
Onoterade räntebärande värdepapper  22 533 1,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)2)3)  -27 635 -1,4 
SEK/NOK 4)5)6)  -639 0,0 
SEK/USD 7)8)  310 0,0 
  -27 964 -1,4 
OTC-derivatinstrument  -27 964 -1,4 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 800 462 91,7 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -28 274 -1,4 
Netto, övriga tillgångar och skulder  192 270 9,8 
Total summa fondförmögenhet  1 964 459 100,0 
1) tSEK 208 329/tEUR -18 915, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
2) tSEK 472 080/tEUR -43 030, motpart Nordea Bank Abp 
3) tSEK 935 478/tEUR -85 800, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
4) tSEK 10 657/tNOK -10 000, motpart Nordea Bank Abp 
5) tSEK 31 273/tNOK -30 200, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
6) tSEK 8 167/tNOK -7 800, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
7) tSEK 225/tUSD -20, motpart Nordea Bank Abp 
8) tSEK 45 233/tUSD -4 320, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Volvo Car 4,4 

Telefonica Europe BV 4,3 

TenneT Holding BV 4,1 

Valeo 2,7 

Faurecia SE 2,4 

Fabege 1,0 
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BILAGA V
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i
förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Hållbar Global High Yield

Identifieringskod för juridiska personer: 636700C65DPPXHHA8U43

Mål för hållbar investering

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: 83,21%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: 9,48%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
......% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden väljer in värdepapper som är utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö,
klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen och omfattar bland annat
projekt inom förnyelsebar energi, förebyggande åtgärder för förorening,
energieffektivisering, hållbar matproduktion, transporter med låga utsläpp, bevarande
av biologisk mångfald, anpassning till klimatförändringar, ny teknologi, forskning och
utveckling av miljövänliga produkter och lösningar, vattenrening,
dricksvattenförsörjning, sociala projekt för tillgång till bostäder till överkomliga priser,
utbildning och hälsovård m.m. 
 
Fonden hade vid utgången av 2022, 92,69% av fondens investeringar i bolag som
enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 
Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorerna
mäter hur
hållbarhetsmålen för
denna finansiella
produkt uppnås.

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;  
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 92,69%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 1 046,81

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 073,87

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

4,64%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

89,89%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för
hållbar investering?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål. 
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som

880



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan enligt
fondbolagets bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte
orsaka betydande skada inom ramen för en hållbar investering. 

Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 10 624,94 65,61% 92,69%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 598,98 65,61% 92,69%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 106 151,08 65,61% 92,69%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

15 223,88

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

121 374,96

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 046,81 65,61% 92,69%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

131,30 65,61%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 073,87 61,33% 92,69%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

190,60 61,33%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom en av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 
Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

4,64% 69,98% 92,69%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

51,19% 45,12% 92,69%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

35,13% 8,69% 92,69%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,07

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,90

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,09

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,03

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

5,07

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,37

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,45% 69,98% 92,69%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

1,90 1,53% 92,69%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

3,93 40,81% 92,69%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,13% 92,69%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

51,89% 65,14% 92,69%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

19,56% 5,38% 92,69%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

37,41% 60,08% 92,69%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,13% 92,69%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

22,08% 69,98% 92,69%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,00% 68,41% 92,69%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal

0,00% 0,00%
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och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Huhtamäki Oyj 4,25% 2027-06-09 - 4,53% FI

Banco de Credito Social Cooperativo, S. A.
8% 2026

- 3,87% ES

Banco Sabadell 2,625% 2026-03-24 - 3,78% ES

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6%
Perpetual

- 3,77% ES

Rexel SA 2,125% 2028-06-15 - 3,47% FR

Volvo Car AB 4,25% 2028-05-31 - 3,37% SE

Getlink 3,5% 2025-10-30 - 3,24% FR

ZF Finance GmbH 2% 2027-05-06 - 3,00% DE

Hapag-Lloyd AG 2,5% 2028-04-15 - 2,99% DE

VZ Secured Financing B.V. 3,5% 2032-01-15 - 2,92% NL

Paprec Holding S.A. 4% 2025-03-31 - 2,83% FR

Darling Global Finance B.V. 3,625% 2026-05-
15

- 2,75% NL

BEWi ASA FRN 2026-09-03 - 2,70% NO

Teva Pharma Industries 3,75% 2027-05-09 - 2,69% NL

Wallenius Wilhelmsen ASA FRN 2027-04-21 - 2,58% NO

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden investerar med få undantag enbart i obligationer med förbestämda
projektkategorier för emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”)
samt i hållbarhetslänkade obligationer. Då de projektspecifika obligationerna inte är
en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan redovisning på
sektornivå ses som missvisande. Fördelningen av sektor/grupptillhörighet för
emittenterna av fondens investeringar är som följer (engelska inom parentes): Energi
(Energy) 1,8%; Material (Materials) 12,7%; Industri (Industrials) 16,1%;
Sällanköpsvaror- och tjänster (Consumer Discretionary) 15,8%; Dagligvaror
(Consumer Staples) 5,5%; Hälsovård (Healthcare) 2,7%; Finans (Financials) 11,9%;

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning, vilket
återspeglar andelen av
intäkterna från
investeringsobjektens
gröna verksamheter.
- kapitalutgifter, som
visar de gröna
investeringar som
gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. för en omställning
till en grön ekonomi.
- driftsutgifter, som
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara
investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1 Hållbara
92,69%

#2 Inte hållbara
7,31%

Miljörelaterade
83,21%

Sociala
9,48%

Övriga
83,21%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Informationsteknik (Information Technology) 0,0%; Teleoperatörer (Communication
Services) 11,0%; Kraftförsörjning (Utilities) 11,5%; Fastigheter (Real Estate) 2,3%
samt Stat (Government) 0,0%.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter. 
 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av 2022 hade fonden 83,21% hållbara investeringar med ett miljömål
som inte var förenliga med EU-taxonomin. 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 9,48% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Fonden har under året fokuserat på bolag som arbetar för att minska sina egna eller
andras koldioxidutsläpp. Viktig parameter att bedöma har varit om bolaget satt ett
vetenskapligt baserat mål och kommittat sig till att minska sina koldioxidutsläpp i linje
med 1,5 graders målet. För att uppnå målet har fonden i stor utsträckning finansierat
specifika hållbarhetslänkade obligationer där måluppfyllelse är kopplat till lägre
finansieringskostnad. Transportsektorn står för en stor del av utsläppen och där har vi
valt att investera i obligationer utgivna av Volvo Cars som tagit en tydlig strategi mot
att konvertera hela sitt modellprogram till enbart BEV. (Battery electric vehicle) Fonden
har även investerat i fastighetssektorn där fondbolaget för bolagen särskilt påpekat
vikten av livscykelanalys som är en viktig del för att identifiera när i cykeln en fastighet
har störst påverkan på klimatet och vad man kan göra för att minska ner just detta. 
 
Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats. 
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 8 av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt EU-
taxonomin.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar inkluderades i kategorin ”inte hållbara”, vad var deras syfte och
fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under
referensperioden?
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bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde och vi har under året haft dialog med
kinesiska bolag om hur de hanterar sina risker speciellt avseende påstådda anklagelser
om tvångsarbete. Bolag inom förnyelsebar energi kan ta mycket mark i anspråk och
där kan frågor avseende flytt av befolkning bli aktuella. Med anledning av detta har vi
fört dialog med flera bolag för att säkerställa att de följer FNs principer för mänskliga
rättigheter.   
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger 
där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra investerare. 1 av dessa var
dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 0 bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Global High Yield, org.nr 515603-2251 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Global High Yield for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Global High Yield:s finansiella stallning per den 31 december 
2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens 
foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfori med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Pricewaterho seCoopers AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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889 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KARIN GÖRANSSON

Handelsbanken Hållbar Global Obligation 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens investeringar i hållbara 
obligationer ska vara placerat i gröna och sociala obligationer där upplånat 
kapital används för diverse projekt och aktiviteter för att främja arbetet 
kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som 
stödjer en hållbar utveckling i linje med de globala hållbarhetsmålen. 
Fonden placerar globalt i obligationer och valutasäkrar dem till SEK. 
Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk. Fondens 
placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) 
enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt 
motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Den genomsnittliga 
återstående räntebindningstiden för fondens placeringar skall uppgå till 
minst 0 år och maximalt 7 år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning 
beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag 
verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, 
tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. 
Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade 
av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden 
är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier 
som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav 
och regler som gäller, se svanen.se/spararen. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive Green and Social 3.5y IG SEK 
Hedged TR Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning 
i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en företagsobligationsfond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva 
positioner på räntemarknaden med målsättningen att generera bättre 
avkastning än fondens jämförelseindex. Förvaltningen utgår dels från en 
löpande bedömning av de makroekonomiska förutsättningarna och dels 
från kreditmarknads- och bolagsanalys. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. När förvaltaren 
väljer obligationer till fonden tar förvaltaren hänsyn till och gör en 
bedömning av bolagets kreditvärdighet, hållbarhetsrisker, obligationens 
löptid och pris samt samvariation med övriga innehav. Positionerna kan 
också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte. 
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare  har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har 
vid val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 

förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämpligt i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Under årets andra halvår bytte 
fonden jämförelseindex till ett där kredit- och ränterisk är mer i linje med 
fondens riskmandat och som bidragit till att den aktiva risken i fonden har 
minskat. 2022 har varit ett extremt volatilt år med krig i Europa, kraftigt 
stigande inflation, åtstramande centralbanker vilket har påverkat 
volatiliteten i både räntor, valutor och kreditspreadar. 

Portföljen

Fonden sjönk med -10,8% under 2022*.   
2022 blev ett på många plan dramatiskt år. För räntemarknaden innebar 
detta historiskt stora svängningar efter ett decennium med låga eller svagt 
positiva räntor. Att ränteläget skulle förändras var förväntat men 
magnituden och hastigheten förvånade nog de flesta. Året inleddes med 
en tysk tioårsränta på negativ nivå och i slutet av december var den ca 2,5 
procentenheter högre. Motsvarande justering har skett på den svenska 
räntemarknaden. Året har onekligen varit händelserikt och vi startade med 
fortsatt hög smittspridning av covid inom eurozonen. Centralbankerna 
inledde med hökaktiga uttalanden till följd av den alltmer stigande 
inflationen. I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina och vi fick ett 
krig i Europa. Det påverkade de finansiella marknaderna negativt som föll 
kraftigt. Länder och bolag runt om i världen tog tydligt avstånd mot 
Ryssland genom olika former av sanktioner. Med varierande resultat. 
Fonden inledde året med en positionering mot stigande räntor men valde 
att positionera om sig i samband med invasionen av Ukraina och då 
genom att köpa på sig duration med syfte att uppnå en mer neutral 
räntepositionering på grund av hög osäkerhet om vart marknaden skulle ta 
vägen. I mars höjde FED räntan för första gången sedan 2018 vilket 
inledde den stora omprisningen av de globala korträntorna. De finansiella 
marknaderna tolkade detta som om vi kommer få se fler om betydligt 
snabbare räntehöjningar framöver. Därefter tog det inte heller lång tid för 
Riksbanken och ECB att sälla sig till skaran av centralbanker som inledde 
sina höjningscykler. Kriget i Ukraina fortsatte under våren och tillsammans 
med allt mer stigande räntorna så påverkades kreditspreadar negativt, 
bolagens finansieringskostnader sköt i höjden vilket påverkade alla som 
har innehav i kreditobligationer på ett negativt sätt. Stundtals var 
likviditeten dålig i marknaden och få nyemissioner genomfördes. En sektor 
som har haft ett extra turbulent år är fastighetssektorn vars 
finansieringskostnader har skenat. Av flera anledningar. Fonden är 
investerad i en väldigt liten andel gröna obligationer från fastighetsbolag 
men sektorn generellt har påverkat avkastningen på ett negativt sätt. 
Sommaren och hösten präglades av hög volatilitet. Storbritannien fick en 
ny premiärminister som dock kom att bli kortlivad efter utspel om kraftiga 
skattelättnader som skulle finansieras till stor del av massiva emissioner av 
brittiska statspapper. Tillkännagivandet resulterade i ökad oro och både de 
domestika och internationella räntemarknaderna steg kraftigt. Till slut fann 
Bank of England ingen annan lösning än att kliva in och stötta 
obligationsmarknaden via temporär Quantitative Easing (QE) och 
framskjuten Quantitative Tightening (QT) för att säkra den finansiella 
stabiliteten. Det gav lugn åt marknaderna. Under hela hösten fortsatte 
centralbankerna att vara i fokus och räntehöjningarna globalt avlöste 
varandra. Fonden har varit positionerade för fortsatt stigande räntor och 
det har bidragit positivt till avkastningen. Under årets sista kvartal har 
aktiviteten på kreditmarknaderna varit bättre men den totala volymen 
emitterade obligationer är lägre relativt föregående år och vi har sett en viss 
preferens från investerarhåll mot olika former av hållbara obligationer. 
Kreditspreadarna har återhämtat sig något under sista kvartalet och 
bidragit positivt till avkastning och får nu anses vara på väldigt intressanta 
och attraktiva nivåer. Då emissionsaktiviteten varit begränsad och 
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volatiliteten varit historiskt hög har fonden endast valt att addera i några få 
nya obligationer. Fonden har bland annat valt att investera i två gröna 
obligationer emitterade av Suez SA som är ett fransk bolag med fokus på 
vatten och avfall. Fonden har även investerat i en social obligation 
emitterad av CEB som är en europeisk utvecklingsbank där finansiering 
går till att stödja ukrainska flyktingar i bankens medlemsländer samt i en 
obligation emitterad av Nordea med  syftet att finansiera en pool av 
Nordeas hållbarhetslänkade lån till bolag. Årets massiva omprisning av 
globala räntor har onekligen påverkat fondens avkastning negativt. Men vi 
ser positivt på 2023 då vi har en historisk hög kreditspread och en 
betydligt högre underliggande ränta vilket bör kunna generera en god 
avkastning framöver. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av medelrisk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden får 
maximalt uppgå till 6 år. Placeringarna i fonden sker normalt globalt och 
sprids över ett flertal marknader och sektorer för att erhålla en god 
diversifiering vilket bidrar till att minska risken i fonden. En placering i ett 
räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av 
en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre kreditrisk s.k. high 
yield. Fonden investerar i företagsobligationer där likviditeten ofta är lägre, 
och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med 
räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens möjligheter att 
hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. Fonden får som en del i 
sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i 
fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad 
känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 

innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 143,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 83,1%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 111,3%

Information

Fonden har hållbara investeringar som mål och i bilagan till denna  
årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska 
lämnas för fonden enligt artikel 9 i förordningen (EU/2019/2088) om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
1 september 2022 ändrades fondens jämförelseindex från Solactive Global 
Green (60%) and Social Bond Investment Grade TR SEK Hedged Index, 
OMRX T-Bill (40%) till Solactive ISS ESG Green and Social 3.5 y IG SEK 
Hedged TR Index.  
  
1 september 2022 ändrade fonden sina fondebestämmelser. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK 91,17 102,19 103,75 101,63 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK 90,13 100,77 102,05 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A10 - SEK 88,68 99,09 100,30 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK 87,57 99,65 102,72 101,63 - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 174 870 2 564 2 347 - - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 5 292 5 744 4 949 2 328 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK 3 222 3 477 3 112 2 325 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK 51 85 90 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A10 - SEK 1 895 2 059 1 684 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK 124 122 63 3 - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 58 697 56 882 48 283 22 909 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK 35 346 34 025 29 992 22 879 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK 569 848 885 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A10 - SEK 21 366 20 780 16 794 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK 1 416 1 229 611 30 - - - - - -

Total avkastning i %  
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK -10,8 -1,5 2,1 1,6 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK -10,6 -1,3 2,1 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A10 - SEK -10,5 -1,2 0,3 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK -10,8 -1,5 2,1 1,6 - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK -9,8 -1,5 2,9 2,8 - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK -9,8 -1,5 2,6 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A10 - SEK -9,8 -1,5 0,3 - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK -9,8 -1,5 2,9 2,8 - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK 1,1 1,9 - - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK 1,1 - - - - - - - - -
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 Hållbar Global Obligation A10 - SEK 1,1 - - - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK 1,1 1,9 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Hållbar Global Obligation A1 - SEK -6,3 0,3 - - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A9 - SEK -6,0 - - - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation A10 - SEK -6,0 - - - - - - - - -
 Hållbar Global Obligation B1 - SEK -6,3 0,3 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -5,8 0,7 - - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 1,44 1,53 1,02 - - - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ISS ESG Green and Social 3.5 y IG SEK Hedged TR Index. 
T o m  2022-08-31: Solactive Global Green and Social Bond Investment Grade TR SEK Hedged Index (60%), OMRXTBILL (40%) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Hållbar Global Obligation A1 0,50
 Hållbar Global Obligation A9 0,25
 Hållbar Global Obligation A10 0,20
 Hållbar Global Obligation B1 0,50

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Hållbar Global Obligation A1 0,50
 Hållbar Global Obligation A9 0,25
 Hållbar Global Obligation A10 0,20
 Hållbar Global Obligation B1 0,50

Årlig avgift, % 
 Hållbar Global Obligation A1 0,50
 Hållbar Global Obligation A9 0,25
 Hållbar Global Obligation A10 0,20
 Hållbar Global Obligation B1 0,50

Transaktionskostnader, tSEK 402

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Hållbar Global Obligation A1 46,46
 Hållbar Global Obligation A9 23,26
 Hållbar Global Obligation A10 18,61
 Hållbar Global Obligation B1 46,47

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Hållbar Global Obligation A1 3,12
 Hållbar Global Obligation A9 1,56
 Hållbar Global Obligation A10 1,25
 Hållbar Global Obligation B1 3,12

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,7

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 4,5 

Total risk % - A9 SEK 4,5 

Total risk % - A10 SEK 4,5 

Total risk % - B1 SEK 4,5 

Total risk i index % - A1 SEK 4,1 

Total risk i index % - A9 SEK 4,1 

Total risk i index % - A10 SEK 4,1 

Total risk i index % - B1 SEK 4,1 

Jämförelseindex Solactive ISS ESG
Green and Social 3.5 y

IG SEK Hedged TR
Index.

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,5 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -0,3 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -0,2 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,5 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -1,4 

Sharpekvot - A9 SEK -1,4 

Sharpekvot - A10 SEK -1,3 

Sharpekvot - B1 SEK -1,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK -1,4 

Sharpekvot i index - A9 SEK -1,4 

Sharpekvot i index - A10 SEK -1,4 

Sharpekvot i index - B1 SEK -1,4 

Duration, år 3,1 

Spreadexponering % 6,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -534 487 -28 932
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 134 110 20 242
Värdeförändring på fondandelar  *** - -1 482
Ränteintäker 52 497 36 328
Utdelningar 1 27
Valutakursvinster och -förluster netto -254 496 -79 173
Övriga intäkter 1 28
Summa intäkter och värdeförändring -602 374 -52 962

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 21 204 21 322
Räntekostnader 1 120 751
Övriga kostnader 425 188
Summa kostnader 22 749 22 261
Årets resultat -625 123 -75 223

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 13 724 4 490

Realisationförluster -158 239 -22 662

Orealiserade vinster/förluster -389 971 -10 760

Summa -534 487 -28 932

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 215 537 40 808

Realisationförluster -119 358 -27 061

Orealiserade vinster/förluster 37 930 6 494

Summa 134 110 20 242

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationförluster - -2 672

Orealiserade vinster/förluster - 1 190

Summa - -1 482

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 5 120 078 96,7 5 598 432 97,5
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 8 210 0,2 47 0,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 5 128 288 96,9 5 598 479 97,5
Bankmedel och övriga likvida 
medel 181 664 3,4 205 152 3,6
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 21 239 0,4 13 110 0,2
Summa tillgångar 5 331 191 100,7 5 816 742 101,3

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 37 020 0,7 70 844 1,2
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 37 020 0,7 70 844 1,2
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 776 0,0 1 952 0,0
Summa skulder 38 796 0,7 72 796 1,3
Fondförmögenhet Not 1) 5 292 396 100,0 5 743 945 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 29 135 0,6 54 948 1,0
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 2) 46 800 0,9 18 445 0,3

1) Likvida medel 29 135 tSEK 
2) Likvida medel 46 800 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 5 743 945 4 949 219
Andelsutgivning 1) 709 892 1 344 893
Andelsinlösen 1) -534 393 -473 516
Resultat enligt resultaträkning -625 123 -75 223
Utdelning till andelsägarna -1 924 -1 428
Fondförmögenhet vid periodens slut 5 292 396 5 743 945

1) Varav 2 559 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 
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Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   96,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 58 000 57 073 1,1 
  57 073 1,1 
STAT OCH KOMMUN

Kommuninvest 0,375% 2024-03-27 50 000 48 221 0,9 
Statsobligation 0,125% 2030-09-09 72 520 61 282 1,2 
  109 502 2,1 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

ADB 0,25% 2026-04-22 50 000 44 994 0,9 
ADB 0,253% 2028-01-21 50 000 42 595 0,8 
ADB 0,29% 2028-10-13 50 000 41 407 0,8 
ADB 0,295% 2026-07-08 100 000 89 500 1,7 
ADB 0,375% 2024-04-11  24 000 23 077 0,4 
Belgiska staten 1,25% 2033-04-22 2 000 18 528 0,4 
Council Of Europe Dev Bank 3% 2025-06-16 5 000 50 406 1,0 
EBRD 0% 2026-09-10 25 000 21 980 0,4 
EIB 1,125% 2032-11-15 1 500 13 806 0,3 
Eurofima 0,1% 2030-05-20 2 000 17 682 0,3 
Franska staten 1,75% 2039-06-25 2 000 18 041 0,3 
Hong Kong 0,625% 2026-02-02 2 000 18 682 0,4 
IBRD 0,25% 2026-03-16 50 000 45 101 0,9 
IBRD 0,4325 2026-11-12 50 000 44 480 0,8 
Tyska staten 0% 2030-08-15 4 500 41 476 0,8 
  531 753 10,0 
ÖVRIGA

Atrium Ljungberg 3,263% 2025-04-28 70 000 64 654 1,2 
Electrolux 1,103% 2024-03-27 25 000 24 024 0,5 
Electrolux FRN 2027-02-24 40 000 38 507 0,7 
Elekta FRN 2026-12-14 94 000 90 521 1,7 
Ellevio 1,728% 2027-06-11 20 000 17 538 0,3 
Fabege FRN 2024-09-10 14 000 13 517 0,3 
Fabege FRN 2026-02-02 74 000 68 207 1,3 
Handelsbanken 0,01% 2027-12-02 8 000 73 703 1,4 
Handelsbanken 2,625% 2029-09-05 2 500 25 944 0,5 
Hufvudstaden 1,293% 2026-10-14  96 000 81 538 1,5 
Humlegården Fastigheter FRN 2024-10-07 46 000 44 873 0,8 
Humlegården Fastigheter FRN 2027-09-22 48 000 44 293 0,8 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2026-06-10 48 000 47 707 0,9 
Kommuninvest 0,25% 2027-11-26 50 000 42 536 0,8 
Landshypotek 0,615% 2025-11-18 30 000 27 506 0,5 
LKAB 0,875% 2025-03-10 70 000 65 041 1,2 
SBAB 0,125% 2026-08-27 2 500 24 282 0,5 
SBAB 0,5% 2027-02-08 2 200 21 283 0,4 
SBAB 1,875% 2025-12-10 2 900 30 751 0,6 
SBAB 1% 2024-06-20 20 000 18 956 0,4 
SCA FRN 2028-06-21 38 000 36 666 0,7 
Scania 0,75% 2025-01-20 29 000 26 737 0,5 
Scania 4,5% 2026-02-25 44 000 43 242 0,8 
SEB 0,75% 2027-08-09 6 100 58 965 1,1 
SEB 4% 2026-11-09 3 400 37 883 0,7 
SFF FRN 2026-09-01  26 000 23 432 0,4 
SKF 0,875% 2029-11-15 3 000 26 843 0,5 
Stockholm Exergi 0,893% 2026-09-11 44 000 38 550 0,7 
Stockholm Exergi 1,085% 2027-09-17 16 000 13 585 0,3 
Stockholm Exergi 3,093% 2026-05-18 16 000 15 260 0,3 
Stockholm Exergi FRN 2028-05-11 36 000 34 788 0,7 
Swedbank 0,3% 2027-05-20 5 000 48 561 0,9 
Vasakronan 0,64% 2025-09-02 100 000 90 263 1,7 
  1 360 156 25,7 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Acea 0,25% 2030-07-28 8 000 65 863 1,2 
AP Möller Maersk 0,75% 2031-11-25 8 220 67 895 1,3 
Apple 0,5% 2031-11-15 7 000 61 621 1,2 
Arla Foods amba FRN 2026-07-17 53 000 50 795 1,0 
Banco Bilbao Viz Arg 0,75% 2025-06-04 800 8 353 0,2 
Banco Santander 0,3% 2026-10-04 2 500 24 425 0,5 
BNP Paribas 0,5% 2026-06-04 2 500 25 501 0,5 
Coca-Cola HBC Finance BV 2,75% 2025-09-23 3 765 40 705 0,8 
Colgate-Palmolive 0,3% 2029-11-10 5 000 45 768 0,9 
Credit Agricole 0,125% 2027-12-09 7 700 70 837 1,3 
Daimler 0,75% 2030-09-10 10 045 90 971 1,7 
Danske Bank 1,375% 2027-02-17 5 600 56 578 1,1 
DNB Bank FRN 2028-01-20 70 000 67 505 1,3 
H&M Finance 0,25% 2029-08-25 10 000 83 750 1,6 
Jyske Bank 0,05% 2026-09-02 7 940 77 537 1,5 
KBC Group NV 3% 2030-08-25 8 000 81 457 1,5 
KfW 0% 2028-09-15 5 000 46 732 0,9 
KfW 1,375% 2028-02-02 50 000 45 168 0,9 
Koninklijke Ahld Dlhz 0,25% 2025-06-26 4 900 50 352 1,0 
Koninklijke Ahld Dlhz 0,375% 2030-03-18 6 100 53 480 1,0 
Koninklijke Philips 0,5% 2026-05-22 10 000 99 339 1,9 
Korea Land&Hous Corp 0,625% 2023-11-03 8 000 80 428 1,5 
La Banque Postale 0,75% 2031-06-23 4 500 37 129 0,7 
La Banque Postale 1,375% 2029-04-24 4 500 42 119 0,8 
Nordea Bank 0,375% 2026-05-28 2 200 22 190 0,4 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 100 000 98 634 1,9 
Novartis Finance 0% 2028-09-23 8 000 73 342 1,4 
Oesterreichische Kontrollbk 0% 2026-10-08 2 800 27 714 0,5 
OP Corporate Bank 0,625% 2027-07-27 4 100 38 640 0,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Orange Telecom 0,125% 2029-09-16 8 000 70 826 1,3 
Orkla FRN 2028-06-07 29 000 29 725 0,6 
Orsted 1,5% 2029-11-26 10 000 96 056 1,8 
Pfizer 1,75% 2031-08-18 4 536 38 001 0,7 
Phiips Electronics 2,125% 2029-11-05 2 220 21 298 0,4 
PostNL 0,625% 2026-09-23 2 500 24 624 0,5 
Rabobank 0,25% 2026-10-30 9 200 90 203 1,7 
SalMar FRN 2027-01-22 59 000 61 275 1,2 
SNCF 0,75% 2036-05-25 1 400 10 762 0,2 
Stand Chart 0,9% 2027-07-02 7 000 68 775 1,3 
Statnett SF 0,518% 2023-06-30 46 000 45 297 0,9 
Stora Enso 0,625% 2030-12-02 5 000 43 015 0,8 
Stora Enso 1,875% 2024-02-20 19 000 18 440 0,3 
Suez SACA 1,875% 2027-05-27 7 800 78 580 1,5 
Suez SACA 5% 2032-11-03 3 200 36 299 0,7 
Telefonica Emisiones 1.069% 2024-02-05 8 000 87 021 1,6 
Tennet Holding 0,875% 2030-06-03 5 000 44 799 0,8 
Tennet Holding 1,25% 2033-10-24 1 000 8 408 0,2 
Tennet Holding 2% 2034-06-05 2 075 18 727 0,4 
Terna 1% 2026-04-10 8 000 82 129 1,6 
Tornator 1,25% 2026-10-14 10 100 100 477 1,9 
Transmission Finance DAC 0,375% 2028-06-18 9 600 84 103 1,6 
Upm-Kymmene 0,125% 2028-11-19 12 500 112 124 2,1 
Verizon Comm 1,5% 2030-09-18 5 000 40 529 0,8 
Verizon Comm 3,875% 2029-02-08 1 750 17 123 0,3 
VW Intl Finance 0,875% 2028-09-22 10 900 98 152 1,9 
  3 061 594 57,8 
Noterade räntebärande värdepapper  5 120 078 96,7 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Euro-Bobl Future Mar 2023 -415 099 0 0,0 
Euro-BTP Future Mar 2023 -121 877 0 0,0 
Euro-Bund Future Mar 2023 -223 635 0 0,0 
Euro-Schatz Future Mar 2023 802 628 0 0,0 
Swedish 10YR Future Mar 2023 -83 361 0 0,0 
Swedish 2YR Future Mar 2023 154 339 0 0,0 
Swedish 5YR Future Mar 2023 -697 135 0 0,0 
US 10YR Note (CBT) Future Mar 2023 214 108 0 0,0 
US 2YR Note (CBT) Future Mar 2023 783 393 0 0,0 
US 5YR Note (CBT) Future Mar 2023 181 435 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

Övriga finansiella instrument   -0,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)2)3)  -35 630 -0,7 
SEK/NOK 4)  -1 390 0,0 
SEK/USD 5)6)  8 210 0,2 
  -28 810 -0,5 
OTC-derivatinstrument  -28 810 -0,5 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  5 128 289 96,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -37 020 -0,7 
Netto, övriga tillgångar och skulder  201 127 3,8 
Total summa fondförmögenhet  5 292 396 100,0 
1) tSEK 2 915 345/tEUR -265 000, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
2) tSEK 4 385/tEUR -400, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
3) tSEK 72 779/tEUR -6 700, motpart Nordea Bank Abp 
4) tSEK 91 595/tNOK -88 000, motpart Citibank Europe PLC 
5) tSEK 319 469/tUSD -30 000, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
6) tSEK 4 230/tUSD -400, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Asian Development Bank 3,3 

Nordea Bank Abp 2,3 

Phiips Electronics 2,3 

Suez SACA 2,2 

Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,0 

Stockholm Exergi Holding 1,9 

Svenska Handelsbanken 1,9 

SEB 1,8 

SBAB 1,8 

KFW Bankengruppe 1,7 

Kommuninvest i Sverige 1,7 

International Bank for Recon & Develop 1,7 

Humlegården Fastigheter 1,7 

Fabege 1,5 

La Banque Postale 1,5 

TenneT Holding BV 1,4 

Scania CV 1,3 

African Development Bank 1,3 

Electrolux 1,2 

Stora Enso Oyj 1,2 

Verizon Communications 1,1 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA V
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i
förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Hållbar Global Obligation

Identifieringskod för juridiska personer: 549300X3E6202HSKLH38

Mål för hållbar investering

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: 86,23%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: 10,91%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
......% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden väljer in värdepapper som är utgivna i syfte att finansiera förbättringar av miljö,
klimat, fattigdom, eller något av de övriga 17 Globala målen och omfattar bland annat
projekt inom förnyelsebar energi, förebyggande åtgärder för förorening,
energieffektivisering, hållbar matproduktion, transporter med låga utsläpp, bevarande
av biologisk mångfald, anpassning till klimatförändringar, ny teknologi, forskning och
utveckling av miljövänliga produkter och lösningar, vattenrening,
dricksvattenförsörjning, sociala projekt för tillgång till bostäder till överkomliga priser,
utbildning och hälsovård m.m. 
 
Fonden hade vid utgången av 2022, 97,14% av fondens investeringar i bolag som
enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat anses vara hållbara investeringar. 
 
Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorerna
mäter hur
hållbarhetsmålen för
denna finansiella
produkt uppnås.

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?
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Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;  
Ingen fattigdom (SDG 1), Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring
(SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 97,14%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 1 218,38

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 144,63

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

94,33%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,11%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för
hållbar investering?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte orsakade någon betydande skada
för något miljömål eller socialt mål. 
 

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
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Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella
sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och
kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i
samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan enligt
fondbolagets bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte
orsaka betydande skada inom ramen för en hållbar investering. 

Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 26 144,51 67,04% 85,92%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 9 120,98 67,04% 85,92%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 353 490,99 67,04% 85,92%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

35 265,47

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

388 756,48

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 218,38 67,04% 85,92%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

110,52 67,04%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 144,63 55,27% 85,92%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

117,55 55,27%

1.4 Exponering mot företag som är Andel av investeringar i företag som är 0,00% 70,77% 85,92%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom en av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som
anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller
aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 
Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

52,09% 53,31% 85,92%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

26,60% 17,25% 85,92%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,55

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

1,21

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

0,80

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,09

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

1,86

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,29

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

1,02% 70,77% 85,92%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

3,27 7,59% 85,92%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,86 30,34% 85,92%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 85,92% 85,92%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

45,93% 66,25% 85,92%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

12,46% 3,05% 85,92%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

40,50% 57,47% 85,92%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 85,92% 85,92%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

32,75% 70,77% 85,92%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,00% 66,99% 85,92%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,24 7,49% 11,23%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin

0,00% 7,49% 11,23%
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hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Upm-Kymmene Oy 0,125% 2028-11-19 - 2,12% FI

Tornator OY 1,25% 2026-10-14 - 1,90% FI

Koninklijke Philips NV 0,50% 2026-05-22 - 1,88% NL

Nordea Bank Abp 3,78% 2025-09-15 - 1,86% FI

VW International Finance BV 0,875% 2028-09-
22

- 1,85% NL

Orsted 1,50% 2029-11-26 - 1,81% DK

Daimler AG 0,75% 2030-09-10 - 1,72% DE

Elekta FRN 2026-12-14 - 1,71% SE

Vasakronan AB 0,64% 2025-09-02 - 1,71% SE

Rabobank Nederland 0.25% 2026-10-30 - 1,70% NL

Asian Development Bank 0,295% 2026-07-08 - 1,69% PH

Telefonica Emisiones SA 1.069% 2024-02-05 - 1,64% ES

Transmission Finance DAC 0,375% 2028-06-
18

- 1,59% IE

H&M FINANCE BV 0,25% 2029-08-25 - 1,58% NL

TERNA 1,0% 2026-04-10 - 1,55% IT

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
Fonden investerar med få undantag enbart i obligationer med förbestämda
projektkategorier för emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”)
samt i hållbarhetslänkade obligationer. Då de projektspecifika obligationerna inte är
en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan redovisning på
sektornivå ses som missvisande. Fördelningen av sektor/grupptillhörighet för
emittenterna av fondens investeringar är som följer (engelska inom parentes): Energi
(Energy) 0,0%; Material (Materials) 7,1%; Industri (Industrials) 4,7%;
Sällanköpsvaror- och tjänster (Consumer Discretionary) 6,4%; Dagligvaror
(Consumer Staples) 6,3%; Hälsovård (Healthcare) 6,1%; Finans (Financials) 27,3%;
Informationsteknik (Information Technology) 1,2%; Teleoperatörer (Communication

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning, vilket
återspeglar andelen av
intäkterna från
investeringsobjektens
gröna verksamheter.
- kapitalutgifter, som
visar de gröna
investeringar som
gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. för en omställning
till en grön ekonomi.
- driftsutgifter, som
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara
investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1 Hållbara
97,14%

#2 Inte hållbara
2,86%

Miljörelaterade
86,23%

Sociala
10,91%

Övriga
86,23%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Services) 4,1%; Kraftförsörjning (Utilities) 12,9%; Fastigheter (Real Estate) 4,4%
samt Stat (Government) 14,3%.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om bolaget
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter. 

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av 2022 hade fonden 86,23% hållbara investeringar med ett miljömål
som inte var förenliga med EU-taxonomin. 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 10,91% hållbara investeringar med ett
socialt mål. 

Fonden har under referensperioden haft likvida medel för likviditet och riskhantering.
Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har bedömts nödvändiga för
denna position. 

Rent vatten och sanitet för alla är mål nr 6 i de globala målen (SDGer) för hållbar
utveckling med syfte att bidra till Agenda 2030. Än så länge är det få bolag som
allokerar en större andel av sin gröna finansiering till detta mål och enligt EUs
statistikbyrå Eurostat så är det en SDG som haft en negativ utveckling och inte är i linje
med vad vi bör vara.
 
Fonden har fokuserat på att hitta intressanta investeringar på detta tema och valt att
investera i två olika gröna obligationer från ett och samma bolag där finansieringens
syfte är att förbättra människors tillgång och kvalitet till vatten. Det kan handla om allt
från produktion av dricksvatten, säkerställa att det finns tillgång till vatten även under
torra perioder men även till att hantera och rena avfallsvatten. Fonden har under året
valt att fokusera extra på skogen och dess roll som kolsänka.
 
Under våren publicerades en finsk studie där fokus var huruvida skogen verkligen
agerade kolsänka eller om den i själva verket är en kolkälla. Då fonden är investerad i
flera gröna obligationer emitterade av olika typer av bolag med hållbart skogsbruk
som fokus valde vi att ta kontakt med flera av dessa bolag för att höra deras syn på
saken. Vi besökte även en privat skogsägare utanför Uppsala för att i praktiken ta del
av hur man bedriver ett hållbart skogsbruk. 
 
Mänskliga rättigheter är ett fokusområde och vi har under året haft diskussioner med
ett svenskt bolag med stor försäljning i Kina där vi fokuserat på hantering av risker för
tvångsarbete och könsbaserat sexuellt våld i leverantörskedjan-. Vi har vidare
tillsammans med andra investerare initierat dialog kring levnadslöner. Vi har under året
även initierat dialog med ett utav de bolagen i fonden som bidrar mest till fondens
koldioxidavtryck. Bolaget är dessutom verksamt inom en sektor med betydande
miljöpåverkan. Vi har framförallt diskuterat bolagets mål och planer för att minska sina
utsläpp av växthusgaser men samtidigt tagit upp frågor kring biologisk mångfald och
vad bolaget kan göra för att förbättra sig på området. 
 

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt EU-
taxonomin.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar inkluderades i kategorin ”inte hållbara”, vad var deras syfte och
fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under
referensperioden?
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Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella bolag som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats. 
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkans- och ägarstyrningsarbete i syfte att förbättra portföljbolagens
hållbarhetsarbete, reducera hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella
risker avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag. 9 av dessa var dialoger med bolag som på
balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar till att stötta kontinuerlig
förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar frågor om hantering av
bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan, samt bidrag till hållbar
utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde och vi har under året haft dialog med
kinesiska bolag om hur de hanterar sina risker speciellt avseende påstådda anklagelser
om tvångsarbete. Bolag inom förnyelsebar energi kan ta mycket mark i anspråk och
där kan frågor avseende flytt av befolkning bli aktuella. Med anledning av detta har vi
fört dialog med flera bolag för att säkerställa att de följer FNs principer för mänskliga
rättigheter.   
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger 
där 224 bolag har adresserats tillsammans med andra investerare. 4 av dessa var
dialoger med bolag som på balansdagen var innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
 

Röstning på bolagsstämmor 
Som en del av fondbolagets ägarutövande så röstade fondbolaget för fondens
räkning på 0 bolagsstämmor under referensperioden.
 

Valberedningar 
Fondbolaget har genom förvaltade fonders ägarandel fått plats i 70 st valberedningar
och arbetat för att lägga fram förslag på styrelser med god kompetens och mångfald.
Fonden hade på balansdagen innehav i 0 av dessa bolag. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Global Obligation , org .nr 515603-0008 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Global Obligation for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Hallbar Global Obligation :s finansiella stallning per den 31 december 
2022 och av dess finansiella resultat for aret enl igt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens 
foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga all rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for all arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for all uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revis ionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare faltar med 
grund i arsberaltelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for alt utgora en grund for vara ultalanden. 
Risken for alt inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefalta agerande i maskopi , forfalskning , 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosaltande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
alt utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for alt ultala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger oss tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 

902



903 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  KEVIN LIANG

Handelsbanken Høyrente 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i företagsobligationer 
och subordinerade lån i solida nordiska banker och finansinstitut samt 
seniora lån i företag med hög kreditkvalitet, företagsobligationer och 
subordinerade lån. Av fondens värde får maximalt 50 % placeras i 
räntebärande värdepapper emitterade av emittenter som inte har norsk 
hemvist. Ovanstående tillgångar kan vara denominerade i olika valutor. 
Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valuta i annan valuta 
än NOK. Av fondens värde får maximalt 50% placeras i räntebärande 
finansiella instrument där ratingen ligger inom BB-segmentet 
(BB+/BB/BB-) enligt Standard & Poor's eller Ba-segmentet (Ba1/Ba2/Ba3) 
enligt Moody's. Resterande ligger inom s.k. Investment grade segmentet. 
Fonden får ha en maximal modifierad duration på ett. Kreditdurationen 
begränsas till upp till 3 år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning 
beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och 
ägarstyrning. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive 
ESG Nordic 0-1y NOK Hedged TR Index (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i 
förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Vi har därför valt 
jämförelseindex som är hållbarhetsanpassade och följaktligen mer 
koncentrerade/”smalare” än de ”bredare”, i branschen mer vanligt 
förekommande jämförelseindexen. Bredare jämförelseindex innebär ofta att 
den aktiva risken i fonder blir högre jämfört med de mer koncentrerade 
indexen. Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till 
jämförelseindexets avkastning, återfinns på fondbolagets hemsida.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste 
åren varit något lägre än tidigare år. Kraftig stigande inflation medförde 
högra räntor samt stor volatilitet på räntemarknaderna. Markant 
omskiftning i penningpolitik globalt har skapat osäkerhet i 
finansmarknaden. Kreditspreadar steg kraftigt under hela året. Den ökade 

marknadsvolatiliteten, särskilt för företagsobligationer, innebär att den 
aktiva risken stigit. Kortare spreadduration bidrog med minskad volatilitet 
med avseende på fondens positioner. 

Portföljen

Fonden sjönk l-1,0% under 2022*.  
Efter en turbulent start på året fortsatte volatiliteten på den nordiska 
kreditmarknaden. Uppmuntrat av en normalisering av samhället efter att 
covid-begränsningarna lyftes i västvärlden förbättrades risksentimentet 
under sommaren. Däremot pausades rallyt då inflationen steg allt mer och 
centralbankerna världen över återigen intog en hökaktiga position i 
penningpolitiken. Kreditspreadar ökade väsentligt under året, trots starka 
resultat under fjärde kvartalet. Som ett resultat var fondens avkastning 
negativ för 2022. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av medelhög risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden ska 
över tid uppgå till mindre än 1 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper noterade i Norge och Norden. Detta innebär att risken i 
fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global fond som 
fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fonden 
består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fondens placeringar kan 
omfatta tillgångar med högre kreditrisk s.k. high yield. Fonden investerar i 
företagsobligationer där likviditeten ofta är lägre, och variationen i likviditet 
bedöms vara förhöjd, jämfört med räntemarknaden generellt. Detta kan 
påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad 
kostnad. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat 
i syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att 
fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar 
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 155,1%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 39,0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 48,0%
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Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (24 
augusti 2017) då Handelsbanken Høyrente (Norge) lades samman med 
Handelsbanken Høyrente (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*

50

100

150

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Høyrente A1 - SEK 124,46 122,09 111,57 124,05 113,84 - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 117,67 118,92 116,32 116,45 111,19 109,90 - - - -
 Høyrente A10 - NOK 119,38 120,28 117,30 117,08 111,46 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK -2 850 274 115 -1 894 563 501 - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 4 314 7 231 6 786 6 652 8 156 7 494 - - - -
 Høyrente A1 - SEK 16 21 8 14 14 - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 3 699 5 495 5 528 5 660 7 074 7 494 - - - -
 Høyrente A10 - NOK 601 1 716 1 250 978 1 068 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 36 590 60 644 58 253 57 078 73 330 68 196 - - - -
 Høyrente A1 - SEK 126 174 72 116 120 - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 31 432 46 207 47 525 48 609 63 628 68 196 - - - -
 Høyrente A10 - NOK 5 032 14 262 10 655 8 353 9 582 - - - - -

Total avkastning i %  
 Høyrente A1 - SEK 1,9 9,4 -10,1 9,0 3,5 -1,3 14,6 -7,4 1,2 -4,4
 Høyrente A1 - NOK -1,0 2,2 -0,1 4,7 1,2 4,1 3,4 1,5 2,6 5,6
 Høyrente A10 - NOK -0,8 2,5 0,2 5,0 1,5 4,4 3,7 1,8 3,0 5,9

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Høyrente A1 - SEK 3,6 7,1 -9,4 5,2 2,8 -4,7 11,4 -8,0 -0,1 -8,0
 Høyrente A1 - NOK 0,6 0,1 0,6 1,2 0,5 0,5 0,5 0,9 1,3 1,6
 Høyrente A10 - NOK 0,6 0,1 0,6 1,2 0,5 0,5 0,5 0,9 1,3 1,6

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Høyrente A1 - SEK 2,4 8,0 8,0 0,6 0,7 - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 2,4 8,0 8,0 0,6 0,7 1,2 - - - -
 Høyrente A10 - NOK 2,4 8,0 8,0 0,6 0,7 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Høyrente A1 - SEK 5,6 -0,8 -1,0 6,2 1,1 - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 0,6 1,1 2,3 2,9 2,6 3,8 2,5 2,1 4,1 6,1
 Høyrente A10 - NOK 0,9 1,4 2,6 3,2 2,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 5,4 -1,5 -2,4 4,0 -1,0 - - - - -
NOK 0,3 0,4 0,9 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,5 1,6

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Høyrente A1 - SEK 2,5 1,8 2,8 3,4 1,9 - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 1,4 2,4 2,6 3,0 2,6 3,4 3,9 - - -
 Høyrente A10 - NOK 1,7 2,7 3,0 3,3 2,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,7 0,0 0,8 1,1 0,1 - - - - -
NOK 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 - - -

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Høyrente A1 - SEK 1,4 2,0 - - - - - - - -
 Høyrente A1 - NOK 2,4 3,2 - - - - - - - -
 Høyrente A10 - NOK 2,7 3,5 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -0,2 -0,3 - - - - - - - -
NOK 0,8 0,9 - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive ESG Nordic 0-1y NOK Hedged Index. 
T o m  2020-12-31: ST1X 
T o m  2022-08-31: Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Høyrente A1 0,50
 Høyrente A10 0,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Høyrente A1 0,50
 Høyrente A10 0,20

Årlig avgift, % 
 Høyrente A1 0,50
 Høyrente A10 0,20

Transaktionskostnader, tNOK -

Transaktionskostnader i % av omsättningen -

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Høyrente A1 48,94
 Høyrente A10 19,61

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Høyrente A1 3,23
 Høyrente A10 1,29

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 4,6

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0
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Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 9,0 

Total risk % - A1 NOK 2,8 

Total risk % - A10 NOK 2,8 

Total risk i index % - A1 SEK 8,0 

Total risk i index % - A1 NOK 0,7 

Total risk i index % - A10 NOK 0,7 

Jämförelseindex Solactive ESG Nordic
0-1y NOK Hedged

Index.

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,2 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,2 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 0,5 

Informationskvot - A1 SEK 0,1 

Informationskvot - A1 NOK 0,1 

Informationskvot - A10 NOK 0,2 

Sharpekvot - A1 SEK 0,6 

Sharpekvot - A1 NOK 0,0 

Sharpekvot - A10 NOK 0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,4 

Duration, år 0,5 

Spreadexponering % 12,4 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -191 301 -116 232
Ränteintäker 184 377 182 569
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -35 695 136 949
Övriga intäkter 2 1 304
Summa intäkter och värdeförändring -42 618 204 591

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 23 564 32 925
Räntekostnader 858 730
Övriga kostnader - 0
Summa kostnader 24 422 33 655
Årets resultat -67 040 170 935

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 43 962 86 516

Realisationförluster -82 518 -72 891

Orealiserade vinster/förluster -152 746 -129 857

Summa -191 301 -116 232

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 4 085 857 94,7 6 777 590 93,7
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 26 654 0,6 43 932 0,6
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 4 112 511 95,3 6 821 523 94,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 178 686 4,1 388 806 5,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 24 645 0,6 23 338 0,3
Summa tillgångar 44 315 842 100,0 7 233 667 100,0

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 0,0 - -
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 0 0,0 - -
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 757 0,0 2 649 0,0
Summa skulder 1 911 0,0 2 649 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 4 314 084 100,0 7 231 018 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 35 246 0,8 49 129 0,7

1) Likvida medel 35 246 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 7 231 018 6 786 303
Andelsutgivning 1 724 324 3 441 154
Andelsinlösen -4 574 218 -3 167 375
Resultat enligt resultaträkning -67 040 170 935
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 4 314 084 7 231 018

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   72,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

IBRD 2026-06-18 10 000 10 467 0,2 
  10 467 0,2 
ÖVRIGA

Atrium Ljungberg FRN 2025-07-01 18 000 16 002 0,4 
Getinge FRN 2026-11-04 14 000 12 553 0,3 
Handelsbanken 4,375% Perp 2 000 17 583 0,4 
Hufvudstaden 1,293% 2026-10-14  18 000 14 454 0,3 
IF Skadeförsäkring FRN 2051-06-17 40 000 36 338 0,8 
Klarna Bank FRN 2024-02-05 50 000 45 662 1,1 
Klarna Bank FRN 2025-03-17 50 000 43 433 1,0 
Landshypotek FRN 2031-03-03 8 000 7 150 0,2 
Länsförsäkringar 20 FRN Perp 22 000 20 535 0,5 
Länsförsäkringar FRN 2028-03-01 15 000 14 168 0,3 
Länsförsäkringar FRN 2031-02-25 22 000 19 928 0,5 
MEKO FRN 2026-03-18 40 000 36 222 0,8 
Orexo FRN 2025-02-11 23 750 21 563 0,5 
SBAB FRN Perp 96 000 91 387 2,1 
SEB 5,125% Perp 15 000 137 731 3,2 
Storskogen Group FRN 2024-05-14 110 000 86 689 2,0 
Storskogen Group FRN 2025-12-01 25 000 17 100 0,4 
Swedbank 4% Perp 6 600 50 158 1,2 
  688 657 16,0 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Adevinta 2,625% 2025-11-15 4 809 47 004 1,1 
Aider Konsern FRN 2026-05-20 15 000 14 588 0,3 
Allianz SE 3,5% Perp 2 400 19 952 0,5 
Barclays FRN 2023-09-14 50 000 47 328 1,1 
Benchmark Hldg FRN 2025-09-27 75 000 75 281 1,7 
Bewi FRN 2026-09-03 9 900 99 194 2,3 
BNP Paribas 4,5% Perp 4 000 30 294 0,7 
BNP Paribas FRN 2030-02-21 30 000 29 253 0,7 
Crayon Group Holding FRN 2025-07-15 56 000 54 623 1,3 
DNB Bank 4,875% Perp 3 669 33 866 0,8 
DNB Bank FRN 2028-03-13 5 000 4 995 0,1 
DNB Bank FRN Perp 46 000 46 118 1,1 
DNB Bank FRN Perp 36 000 36 238 0,8 
Entra FRN 2026-09-10 12 000 11 195 0,3 
Entra FRN 2029-06-07 37 000 33 098 0,8 
Erste Bank 3,375% Perp 3 000 24 579 0,6 
Fana Sparebank FRN 2024-12-11 10 000 9 964 0,2 
Fana Sparebank FRN 2028-03-21 10 000 9 987 0,2 
Gjensidige Fors FRN 2044-10-03 22 000 21 688 0,5 
Gjensidige Fors FRN Perp 17 000 16 591 0,4 
GLX Holding FRN 2023-12-08 110 000 107 181 2,5 
Grieg Seafood FRN 2025-06-25 40 000 39 275 0,9 
Infront FRN 2026-10-28 6 000 60 289 1,4 
Jyske Bank FRN 2032-08-31 28 000 27 634 0,6 
Leröy Seafood 3,35% 2031-09-17 12 000 10 238 0,2 
Leröy Seafood FRN 2027-09-17 22 000 21 251 0,5 
Link Mobility Group Holding 3,375% 2025-12-15 13 300 117 164 2,7 
Mandatum Life Insur 1,875% 2024-10-04 7 400 71 536 1,7 
Millicom International FRN 2027-01-20 25 000 22 929 0,5 
Nordax Bank AB FRN 2023-12-12 16 000 15 932 0,4 
Nordea Bank 3,75% Perp 2 000 15 222 0,4 
Nordea Bank 6,125% Perp 3 831 36 644 0,8 
NorgesGruppen FRN 2026-09-08 33 000 32 980 0,8 
Odfjell FRN 2025-01-21 33 500 34 338 0,8 
Oeyfjellet Wind 2,75% 2026-09-14 2 200 20 407 0,5 
OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 100 000 93 930 2,2 
Orkla FRN 2028-06-07 29 000 28 103 0,7 
Pelagia Holding FRN 2025-12-08 50 100 48 253 1,1 
Posten Norge FRN 2026-11-25 12 000 11 762 0,3 
SalMar FRN 2027-01-22 109 500 107 517 2,5 
Sanoma 0,625% 2024-03-18 4 000 40 235 0,9 
Scatec FRN 2025-08-19 9 600 89 919 2,1 
Schibsted FRN 2023-10-23 2 000 2 020 0,0 
Schibsted FRN 2026-11-25 35 000 33 882 0,8 
Schibsted FRN 2027-09-30 8 000 7 798 0,2 
SpareBank 1 Nord-Norge FRN 2025-06-30 30 000 29 925 0,7 
SpareBank 1 SMN 5% 2025-01-26 44 000 42 436 1,0 
SpareBank 1 SMN FRN Perp 4 000 4 008 0,1 
Sparebank Ost FRN 2024-07-04 Perp  21 000 21 058 0,5 
Sparebanken Møre FRN 2028-10-31 20 000 19 917 0,5 
Sparebanken Møre FRN Perp 26 000 26 024 0,6 
Sparebanken Sor FRN Perp 8 000 7 955 0,2 
Sparebanken Vest FRN 2023-09-12 Perp 9 000 9 017 0,2 
Statnett SF FRN 2026-06-15 6 000 5 914 0,1 
Storebrand Bank FRN 2023-03-13 Perp 11 000 11 006 0,3 
Storebrand Liv FRN 2024-03-25 Perp  108 000 107 267 2,5 
Storebrand Liv FRN 2050-06-19 48 000 46 580 1,1 
Storebrand Liv FRN 2052-05-27 16 000 15 494 0,4 
Storebrand Liv FRN 2053-02-17 9 800 9 900 0,2 
TietoEvry 2% 2025-06-17 2 000 19 874 0,5 
Tomra Systems FRN 2025-11-04 3 000 3 016 0,1 
Tryg Forsikring FRN 2023-03-20 102 000 102 304 2,4 
Tryg Forsikring FRN 2045-11-13 5 000 4 985 0,1 
Tryg Forsikring FRN 2051-05-12 52 000 48 697 1,1 
Tryg Forsikring FRN Perp 18 000 16 115 0,4 
Wallenius Wilhelmsen FRN 2024-09-09 25 000 25 771 0,6 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

Wallenius Wilhelmsen FRN 2027-04-21 18 000 18 001 0,4 
Yara International FRN 2026-11-10 46 000 44 433 1,0 
YIT FRN 2024-03-31 2 800 28 646 0,7 
  2 430 619 56,3 
Noterade räntebärande värdepapper  3 129 743 72,5 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   21,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

Eika Boligkreditt FRN Perp 11 000 11 036 0,3 
OBOS BBL FRN 2023-09-13 5 000 4 983 0,1 
OBOS BBL FRN 2024-08-29 20 000 19 824 0,5 
OBOS BBL FRN 2028-03-10 30 000 28 411 0,7 
  64 254 1,5 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aurskog Sparebank FRN 2025-09-02 20 000 19 855 0,5 
BN Bank FRN 2026-01-14 50 000 49 511 1,1 
BN Bank FRN 2026-11-27 100 000 98 750 2,3 
Fana Sparebank FRN 2026-08-20 32 000 31 416 0,7 
Fana Sparebank FRN 2033-02-24 6 000 6 044 0,1 
OBOS-banken FRN Perp 14 000 13 723 0,3 
Sbanken FRN 2030-06-17 47 000 46 377 1,1 
Sbanken FRN 2030-08-28 7 000 6 841 0,2 
Sbanken FRN Perp 47 000 46 593 1,1 
Sparebank 1 Helgeland FRN Perp 4 000 3 823 0,1 
SpareBank 1 Nord-Norge FRN Perp 10 000 10 017 0,2 
Sparebank 1 Oestlandet FRN 2026-07-02 25 000 24 628 0,6 
SpareBank 1 Oestlandet FRN Perp 22 000 21 819 0,5 
SpareBank 1 SMN FRN 2026-11-17 95 000 94 067 2,2 
SpareBank 1 SMN FRN Perp 12 500 12 594 0,3 
SpareBank 1 Sorost-Norge FRN 2025-08-18 10 000 9 947 0,2 
Sparebank 1 Östlandet FRN 2025-08-27 22 000 21 643 0,5 
Sparebank 1 Östlandet FRN 2027-02-17 81 000 79 471 1,8 
Sparebank 1 Östlandet FRN 2027-09-22 30 000 30 217 0,7 
Sparebank Ost FRN 2023-09-18 Perp 46 000 46 112 1,1 
Sparebank Sogn&Fjordane FRN 2025-08-28 25 000 24 839 0,6 
Sparebanken Møre FRN 2028-01-25 20 000 19 296 0,4 
Sparebanken Sør FRN 2027-02-22 10 000 9 880 0,2 
Sparebanken Sør FRN 2028-09-14 16 000 15 938 0,4 
Sparebanken Vest FRN 2024-11-27 45 000 44 605 1,0 
Sparebanken Vest FRN 2028-03-28 30 000 29 964 0,7 
Sparebanken Vest FRN 2028-11-23 14 000 13 947 0,3 
Sparebanken Vest FRN Perp 16 200 15 546 0,4 
Storebrand ASA FRN 2025-09-10 25 000 24 768 0,6 
Storebrand Bank FRN Perp B 5 000 5 015 0,1 
  877 245 20,3 
Noterade räntebärande värdepapper  941 499 21,8 

Övriga finansiella instrument   1,0 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Möllergruppen FRN 2026-03-30 15 000 14 615 0,3 
  14 615 0,3 
Onoterade räntebärande värdepapper  14 615 0,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

NOK/EUR 1)2)  3 879 0,1 
NOK/SEK 3)  17 981 0,4 
NOK/USD 4)5)  4 793 0,1 
  26 654 0,6 
OTC-derivatinstrument  26 654 0,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  4 112 511 95,3 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  40 201 420 4,7 
Total summa fondförmögenhet  44 313 931 100,0 
1) tNOK 37 089/tEUR -3 500, motpart Citibank Europe PLC 
2) tNOK 635 583/tEUR -60 000, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
3) tNOK 689 937/tSEK -710 000, motpart Nordea Bank Abp 
4) tNOK 19 489/tUSD -2 000, motpart Nordea Bank Abp 
5) tNOK 348 698/tUSD -35 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Storebrand Livsförsäkring Norge 4,2 

Sparebank 1 Östlandet 4,1 

Tryg Forsikring 4,0 

SpareBank 1 SMN 3,5 

BN Bank 3,4 

DNB Bank 2,8 

Sparebanken Vest 2,6 

Storskogen Group 2,4 

Sbanken 2,3 

Klarna Bank 2,1 

Sparebanken Øst 1,6 

Sparebanken Møre 1,5 

BNP Paribas 1,4 

Fana Sparebank 1,3 

Länsförsäkringar Bank 1,3 

OBOS BBL 1,2 

Nordea Bank Abp 1,2 

Entra ASA 1,0 

Wallenius Wilhelmsen 1,0 

Schibsted 1,0 

SpareBank 1 Nord-Norge 0,9 

Gjensidige Forsikring 0,9 

Sparebanken Sør 0,8 

Leröy Seafood 0,7 

Storebrand Bank 0,4 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Høyrente

Identifieringskod för juridiska personer: 549300Z4W51H7P8DIU86

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
34,09% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 34,09% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 34,09%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 226,89

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

445,36

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

22,13%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 10 641,80 68,35% 95,02%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 016,37 68,35% 95,02%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 51 997,69 68,35% 95,02%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

11 658,15

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

63 655,86

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

226,89 68,35% 95,02%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,55 68,35%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

445,36 51,38% 95,02%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

56,75 51,38%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 54,79% 95,02%

1.5 Andel av icke-förnybar Investeringsobjektets andel av icke-

å

64,98% 23,49% 95,02%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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energiförbrukning och energiproduktion förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

22,02% 11,43% 95,02%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 1,24

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,04

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET 0,09

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,10

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

5,07

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,34

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 57,11% 95,02%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,82 1,69% 95,02%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,41 16,41% 95,02%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 94,55% 95,02%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

83,83% 50,96% 95,02%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

20,80% 8,84% 95,02%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

45,65% 48,42% 95,02%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 94,55% 95,02%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

45,02% 57,11% 95,02%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

2,52% 50,46% 95,02%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,24%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 0,24%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,125%
Perpetual

- 3,19% SE

Link Mobility Group Holding 3,375% 2025-12-
15

- 2,72% NO

SalMar FRN 2027-01-22 - 2,49% NO

Storebrand perp FRN 2024-03-25 - 2,49% NO

GLX HOLDING FRN 2023-12-08 - 2,48% NO

Tryg Forsikring FRN 2023-03-20 - 2,37% DK

BEWi ASA FRN 2026-09-03 - 2,30% NO

BN Bank ASA FRN 2026-11-27 - 2,29% NO

SpareBank 1 SMN FRN 2026-11-17 - 2,18% NO

OP Corporate Bank Plc FRN 2030-06-03 - 2,18% FI

SBAB FRN Perpetual - 2,12% SE

Scatec ASA FRN 2025-08-19 - 2,08% NO

Storskogen Group AB FRN 2024-05-14 - 2,01% SE

Sparebank 1 Östlandet FRN 2027-02-17 - 1,84% NO

BENCHMARK HOLDINGS PLC FRN 2025-09-
27

- 1,75% GB

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

95,27%

Nr 2 Annat
4,73%

Nr 1A Hållbara
34,09%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

61,17%

Andra
miljörelaterade

26,31%

Sociala
7,78%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 26,31% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 7,78% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 7 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?

914



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 5 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken H0yrente, org.nr 515602-8879 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken H0yrente for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken H0yrente:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentl iga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den I 3 mars 2023 

PricewaterhouseCoope s AB 
\ ( 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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918  — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KLAS WENNERSTEIN

Handelsbanken Institutionell Kortränta 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens placeringar får ske i finansiella 
instrument denominerade i SEK, EUR, USD, GBP, CHF och JPY. Maximalt 
2% av fondens värde får emellertid vara exponerat för valutarisk. Fondens 
placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) 
enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt 
motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer 
emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila 
bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: OMRX 
Mortgage Bond 1-3 y Index (25%), OMRXTBILL (75%). Eftersom fonden är 
aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämpligt i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under den senaste 
året varit något högre än tidigare år. År 2022 har varit ett mycket volatilt år 
med krig i Europa, energikris, kraftig inflation och åtstramande 
centralbanker vilket påverkat volatiliteten i både räntor, valutor och 
kreditspreadar. 

Portföljen

Fonden sjönk med -0,4% under 2022*.   
Fonden avkastade negativt under 2022. Vi lämnar ett historiskt år bakom 
oss på många sätt, det faktum att det pågår ett krig i Europa, volatila 
finansmarknader och historiskt höga inflationssiffror- och räntehöjningar 
från centralbanker. Året inleddes med fortsatt höga inflationssiffror och 
hökaktiga centralbanker vilket fick globala räntor att stiga. Den hemska 
händelsen av Rysslands invasion av Ukraina i februari och den humanitära 
katastrof det innebär har också präglat finansmarknader, riskaptiten 
försämrades och kreditspreadar gick isär. Under våren prisade 
räntemarknaden in fler höjningar av centralbanker vilket resulterade i 
ytterligare stigande korta räntor. Centralbankerna började höja räntorna 
och vi skådade under året historiska räntehöjningar, exempelvis i 
september höjde vår egen Riksbank styrräntan med 100 bps, den största 
höjningen på 30 år, och Fed och ECB höjde samma månad med 75 bps 
vardera. Under året har den svenska 2-åriga statsräntan stigit närmare 300 
bps. Fondens strategiskt korta position i svenska staten inledningsvis av 
året bidrog positivt till avkastningen och exponeringen mot rörliga 
företagsobligationer med kort löptid inom de industribolag som gått starkt 
under året gynnades. Emellertid bidrog fondens exponering mot 
säkerställda bostadsobligationer och företagsobligationer med fast 
kupongränta negativt till fondens avkastning. Vid halvårsskiftet bytte 
fonden index till 75% OMRX TBILL, 25% OMRX Mortgage Bond Index 
1-3Y och fonden har under andra halvan av 2022 ökat andelen 
säkerställda bostadsobligationer. Aktiviteten i den svenska 
primärmarknaden har varit lägre jämfört med 2021 och 2020. I oktober 
och november förbättrades emellertid riskaptiten och kreditspreadar gick 
ihop, den svenska emissionsmarknaden kom igång igen och fonden var 
bland annat med i emissioner utgivna av Electrolux AB och Borgo AB. 
Fonden har fortsatt hög kreditkvalitet och god likviditetsnivå. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. 
Fonden placerar i räntebärande instrument med kort återstående 
räntebindningstid och har därmed en lägre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med längre återstående 
räntebindningstid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden på 
innehaven i fonden ska över tid uppgå till mindre än 1 år. En placering i ett 
räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av 
en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden investerar endast i räntebärande placeringar av hög 
kreditvärdighet, s.k. investment grade. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
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fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 8,4%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 4,3%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
1 juli 2022 ändrades fondens jämförelseindex från OMRX Treasury Bill 
Index till OMRX Treasury Bill Index (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y 
Index (25%).  

  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*

90

95

100

105

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Institutionell Kortränta A1 - SEK 100,65 101,05 100,83 100,30 99,98 100,05 99,96 - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 101,08 101,40 101,08 100,46 100,05 - - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK 97,66 99,04 99,82 99,80 99,98 100,05 99,96 - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 953 6 160 -2 763 7 899 6 113 4 096 1 281 - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 23 796 22 929 16 725 19 420 11 477 5 377 1 280 - - -
 Institutionell Kortränta A1 - SEK 16 884 16 655 12 537 13 353 9 374 761 87 - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 6 590 6 006 3 975 3 845 535 - - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK 322 268 212 2 213 1 558 704 145 - - -

Antal andelar totalt, tusental 236 246 226 761 165 794 193 673 114 790 53 744 12 810 - - -
 Institutionell Kortränta A1 - SEK 167 758 164 824 124 343 133 135 93 756 7 605 880 - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 65 192 59 228 39 327 38 271 5 350 - - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK 3 296 2 708 2 124 22 173 15 586 7 040 1 450 - - -

Total avkastning i %  
 Institutionell Kortränta A1 - SEK -0,4 0,2 0,5 0,3 -0,1 0,1 0,0 - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK -0,3 0,3 0,6 0,4 0,0 0,2 - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK -0,4 0,2 0,5 0,3 -0,1 0,1 0,0 - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Institutionell Kortränta A1 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,2 - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,2 - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Institutionell Kortränta A1 - SEK 0,4 0,8 0,8 0,1 0,1 - - - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 0,4 0,8 0,8 0,1 0,1 - - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK 0,4 0,8 0,8 0,1 0,1 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Institutionell Kortränta A1 - SEK -0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 - - - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 - - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK -0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Institutionell Kortränta A1 - SEK 0,1 0,2 - - - - - - - -
 Institutionell Kortränta A10 - SEK 0,2 0,3 - - - - - - - -
 Institutionell Kortränta B1 - SEK 0,1 0,2 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,3 -0,5 - - - - - - - -

Utdelning per andel, SEK 0,99 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  OMRX Treasury Bill Index (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (25%). 
T o m  2022-06-30: OMRXTBILL 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Institutionell Kortränta A1 0,14
 Institutionell Kortränta A10 0,05
 Institutionell Kortränta B1 0,14

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Institutionell Kortränta A1 0,14
 Institutionell Kortränta A10 0,05
 Institutionell Kortränta B1 0,14

Årlig avgift, % 
 Institutionell Kortränta A1 0,14
 Institutionell Kortränta A10 0,05
 Institutionell Kortränta B1 0,14

Transaktionskostnader, tSEK 268

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Institutionell Kortränta A1 13,92
 Institutionell Kortränta A10 4,97
 Institutionell Kortränta B1 13,92

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Institutionell Kortränta A1 0,91
 Institutionell Kortränta A10 0,33
 Institutionell Kortränta B1 0,91

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 16,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 0,5 

Total risk % - A10 SEK 0,5 

Total risk % - B1 SEK 0,5 

Total risk i index % - A1 SEK 0,3 

Total risk i index % - A10 SEK 0,3 

Total risk i index % - B1 SEK 0,3 

Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
Index (75%),

OMRX Mortgage Bond
1-3 y Index (25%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,0 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 SEK 0,2 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot - B1 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,3 

Duration, år 0,6 

Spreadexponering % 1,3 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -285 653 -50 095
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** -9 993 1 055
Ränteintäker 267 815 121 074
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -26 073 -3 310
Övriga intäkter 3 0
Summa intäkter och värdeförändring -53 902 68 724

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 27 048 22 841
Räntekostnader 4 420 815
Övriga kostnader 268 116
Summa kostnader 31 737 23 772
Årets resultat -85 639 44 952

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 528 10 457

Realisationförluster -75 149 -50 155

Orealiserade vinster/förluster -212 032 -10 396

Summa -285 653 -50 095

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 19 877 6 087

Realisationförluster -28 714 -5 865

Orealiserade vinster/förluster -1 157 834

Summa -9 993 1 055

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 17 244 075 72,5 14 231 724 62,1
Penningmarknadsinstrument 3 924 337 16,5 4 648 559 20,3
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 21 168 412 89,0 18 880 283 82,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 2 531 778 10,6 4 340 257 18,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 84 506 0,4 20 741 0,1
Övriga tillgångar 19 000 0,1 - -
Summa tillgångar 23 803 696 100,0 23 241 281 101,4

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 5 428 0,0 1 465 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 5 428 0,0 1 465 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 313 0,0 1 650 0,0
Övriga skulder - - 308 939 1,3
Summa skulder 7 741 0,0 312 054 1,4
Fondförmögenhet Not 1) 23 795 954 100,0 22 929 227 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 7 343 0,0 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument - 3 101 0,0

1) Likvida medel 7 343 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 22 929 227 16 724 554
Andelsutgivning 1) 5 243 082 9 221 531
Andelsinlösen 1) -4 287 986 -3 059 470
Resultat enligt resultaträkning -85 639 44 952
Utdelning till andelsägarna -2 730 -2 340
Fondförmögenhet vid periodens slut 23 795 954 22 929 227

1) Varav 119 988 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   72,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 250 000 240 018 1,0 
Stadshypotek 1588 1,5% 2024-03-01 500 000 490 500 2,1 
Stadshypotek 1589 1,5% 2024-12-03 200 000 192 846 0,8 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 300 000 280 848 1,2 
Stadshypotek FRN 2025-12-03 200 000 204 350 0,9 
Swedbank Hypotek 194 1% 2024-09-18 300 000 288 069 1,2 
Swedbank Hypotek 195 1% 2025-06-18 450 000 423 716 1,8 
  2 120 346 8,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

STAT OCH KOMMUN

Kommuninvest 0,625% 2023-06-01 100 000 99 120 0,4 
Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 800 000 790 752 3,3 
Statsobligation 1058 2,5% 2025-05-12 500 000 496 525 2,1 
  1 386 397 5,8 
ÖVRIGA

Akelius 1,125% 2024-03-14 10 000 105 785 0,4 
Atrium Ljungberg 3,263% 2025-04-28 78 000 72 043 0,3 
BillerudKorsnäs FRN 2023-03-20 68 000 68 011 0,3 
BlueStep Bank 4,843% 2024-10-14 48 000 47 659 0,2 
BlueStep Bank FRN 2023-04-27  200 000 200 262 0,8 
BlueStep Bank FRN 2024-04-08  166 000 163 923 0,7 
Borgo 4,95% 2024-11-25 100 000 99 075 0,4 
Borgo FRN 2025-02-14 100 000 97 738 0,4 
Electrolux 4,363% 2024-11-18 200 000 199 090 0,8 
Fabege FRN 2023-08-30 54 000 53 316 0,2 
Fabege FRN 2024-04-12 100 000 97 591 0,4 
Fabege FRN 2025-02-28 60 000 57 078 0,2 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2023-06-23 44 000 43 740 0,2 
FastPartner FRN 2023-05-24 23 000 22 935 0,1 
FastPartner FRN 2025-05-27  20 000 18 642 0,1 
Getinge FRN 2024-06-10  10 000 9 862 0,0 
HEBA Fastighets FRN 2023-09-27 50 000 48 975 0,2 
HEBA Fastighets FRN 2024-03-01 110 000 106 469 0,4 
HEBA Fastighets FRN 2024-04-26  50 000 48 512 0,2 
Heimstaden Bostad 0,933% 2023-11-23 250 000 238 908 1,0 
Hemsö Fastighets AB 1,37% 2024-09-16 100 000 94 993 0,4 
Hemsö Fastighets FRN 2023-04-04 100 000 100 007 0,4 
Hemsö FRN 2023-02-13 100 000 99 974 0,4 
Hemsö FRN 2023-10-09 100 000 99 955 0,4 
Hemsö FRN 2024-02-22 150 000 148 988 0,6 
Hufvudstaden 1,32% 2023-01-23  100 000 99 851 0,4 
Humlegården Fast 2,63% 2024-04-26 150 000 143 795 0,6 
Humlegården Fastigheter FRN 2024-04-0 182 000 178 085 0,7 
ICA Gruppen FRN 2023-02-28 98 000 97 892 0,4 
ICA Gruppen FRN 2024-03-25 34 000 33 788 0,1 
Ikano Bank FRN 2025-01-20 50 000 48 651 0,2 
Industrivärden FRN 2023-02-20 80 000 79 943 0,3 
Industrivärden FRN 2024-08-23 94 000 93 120 0,4 
Indutrade FRN 2023-02-23  14 000 13 997 0,1 
Intea Fastigheter FRN 2023-09-01  200 000 197 820 0,8 
Intea Fastigheter FRN 2024-02-07 100 000 97 291 0,4 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2023-03-27 146 000 145 911 0,6 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2023-06-16 200 000 199 740 0,8 
Landshypotek 0,75% 2023-05-25 60 000 59 476 0,2 
Landshypotek FRN 2024-06-10 100 000 99 797 0,4 
Lifco 3,95% 2024-09-02 22 000 21 679 0,1 
Lifco FRN 2023-09-06 98 000 97 610 0,4 
Lifco FRN 2024-03-06 74 000 73 464 0,3 
Länsförsäkringar 0,353% 2023-10-12  100 000 97 284 0,4 
Länsförsäkringar 0,463% 2024-10-28 200 000 186 836 0,8 
Länsförsäkringar FRN 2023-05-17 81 000 81 172 0,3 
Länsförsäkringar FRN 2024-10-11 100 000 99 521 0,4 
NIBE Industrier AB 1,45% 2023-09-04 66 000 64 792 0,3 
NIBE Industrier FRN 2023-09-04  112 000 112 047 0,5 
PostNord FRN 2023-09-13 130 000 130 062 0,5 
Rikshem 0,595% 2026-01-19 200 000 188 956 0,8 
Rikshem 0,828% 2025-02-03 31 000 28 737 0,1 
Rikshem FRN 2023-11-22  100 000 99 476 0,4 
Sagax FRN 2023-06-16 37 000 36 592 0,2 
Sandvik 1,238% 2025-02-18 100 000 93 584 0,4 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 150 000 145 673 0,6 
SBAB 0,245% 2023-02-13 180 000 179 449 0,8 
SBAB 0,89% 2023-06-05 168 000 166 174 0,7 
SBAB 1% 2023-05-15 50 000 49 563 0,2 
SBAB FRN 2023-05-15 53 000 53 032 0,2 
SBAB FRN 2023-12-14 100 000 100 114 0,4 
SBAB FRN 2024-01-15 250 000 250 930 1,1 
Scania 0,581% 2023-11-11 100 000 96 747 0,4 
Scania 0,92% 2023-03-03 120 000 119 474 0,5 
Scania 4,25% 2024-11-25 168 000 166 139 0,7 
Scania FRN 2023-04-19 175 000 174 696 0,7 
Scania FRN 2024-01-24 200 000 198 516 0,8 
Scania FRN 2024-03-31 150 000 148 814 0,6 
Scania FRN 2025-01-20 40 000 39 504 0,2 
SEB Bolån 579 1% 2024-12-18 200 000 190 782 0,8 
Securitas FRN 2024-02-23 150 000 148 638 0,6 
SFF FRN 2023-05-31 100 000 99 055 0,4 
SFF FRN 2023-09-01 88 000 86 567 0,4 
SFF FRN 2024-02-21 46 000 44 695 0,2 
SFF FRN 2024-02-28 80 000 77 787 0,3 
Skandiabanken FRN 2023-04-20 50 000 49 992 0,2 
Skandiabanken FRN 2024-03-26  100 000 99 934 0,4 
SKF 1,125% 2024-06-10 56 000 53 561 0,2 
SKF FRN 2024-06-10 58 000 58 154 0,2 
Sparbanken Syd 1,154% 2023-04-14 84 000 83 377 0,4 
Sveaskog FRN 2023-05-08 98 000 98 037 0,4 
Svensk Exportkredit 0,1425% 2023-06-26 100 000 98 590 0,4 
Svensk Exportkredit 0,235% 2023-11-08 75 000 72 957 0,3 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2023-05-04 40 000 39 649 0,2 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2024-02-26 70 000 67 946 0,3 
Swedavia 0,25% 2023-09-08 30 000 29 179 0,1 
Swedbank 1,165% 2023-05-04 100 000 99 253 0,4 
Swedbank 1% 2023-03-29 100 000 99 513 0,4 
Swedbank FRN 2025-08-26 100 000 99 773 0,4 
Vacse FRN 2023-09-12 160 000 160 248 0,7 
Vacse FRN 2024-06-03 26 000 25 976 0,1 
Vasakronan FRN 2024-03-01 60 000 59 943 0,3 
Vasakronan FRN 2025-01-27 50 000 49 556 0,2 
Vasakronan FRN 2025-02-21 200 000 197 076 0,8 
Vattenfall 3,25% 2024-04-1 4 900 54 194 0,2 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Volvo Treasury 0,948% 2023-05-17 149 000 147 622 0,6 
Volvo Treasury 2,43% 2024-05-20 250 000 244 053 1,0 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 238 000 236 831 1,0 
Volvo Treasury FRN 2023-05-26 200 000 199 876 0,8 
Volvo Treasury FRN 2023-12-13 100 000 100 392 0,4 
Volvofinans Bank 4,35% 2026-01-26 50 000 49 537 0,2 
Volvofinans Bank FRN 2023-04-27 50 000 49 970 0,2 
Volvofinans Bank FRN 2023-05-22 100 000 99 855 0,4 
Volvofinans Bank FRN 2023-11-20 30 000 29 959 0,1 
Volvofinans Bank FRN 2024-03-18 20 000 19 951 0,1 
Volvofinans Bank FRN 2024-10-25 52 000 51 500 0,2 
Volvofinans Bank FRN 2025-02-25 106 000 104 676 0,4 
Wallenstam FRN 2023-08-25  50 000 49 217 0,2 
Willhem 0,908% 2025-01-20 100 000 93 002 0,4 
Willhem 3,955% 2024-09-09 200 000 198 278 0,8 
Willhem FRN 2023-02-24 250 000 249 830 1,0 
Willhem FRN 2023-09-08 100 000 99 750 0,4 
Willhem FRN 2024-02-23 150 000 148 988 0,6 
  11 651 041 49,0 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Banco Bilbao Viz Arg FRN 2023-09-09 2 500 27 945 0,1 
Banco Santander 0,1% 2024-01-26 3 200 34 294 0,1 
BMW Finance NV 0,5% 2025-02-22 3 700 38 789 0,2 
Castellum Helsinki 2,00% 2025-03-24 1 800 17 727 0,1 
Danske Bank 2,085% 2025-04-05 100 000 97 300 0,4 
Danske Bank FRN 2025-09-02 100 000 98 892 0,4 
DNB Bank 1,3775% 2025-03-24 94 000 90 798 0,4 
DNB Bank FRN 2025-03-24 125 000 124 554 0,5 
Heimstaden Bostad Tresry BV FRN 2024-01-19 10 000 105 328 0,4 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 100 000 96 571 0,4 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 100 000 98 634 0,4 
Olav Thon Eiendom FRN 2023-09-27 250 000 247 680 1,0 
SpareBank 1 SR FRN 2023-10-12 100 000 99 993 0,4 
Statnett SF 0,518% 2023-06-30 59 000 58 098 0,2 
Telenor 1,125% 2024-03-19 100 000 96 261 0,4 
Telenor FRN 2024-03-19 180 000 179 748 0,8 
Toyota Motor Fin BV 0,255% 2023-10-02 100 000 97 690 0,4 
Volkswagen Leasing 0% 2024-07-19 5 000 52 189 0,2 
VW Financial Services NV FRN 2023-01-21  80 000 79 969 0,3 
VW Financial Services NV FRN 2024-01-26 146 000 145 260 0,6 
VW Financial Services NV FRN 2024-01-28 200 000 198 570 0,8 
  2 086 290 8,8 
Noterade räntebärande värdepapper  17 244 075 72,5 

Övriga finansiella instrument   16,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

CERTIFIKAT

Arla Foods Finance CP 2023-03-15 50 000 49 663 0,2 
Atrium Ljungberg DI FC 2023-02-28 40 000 39 807 0,2 
AxFast DI FC 2023-01-19 40 000 39 936 0,2 
AxFast DI FC 2023-02-14 50 000 49 806 0,2 
Fabege DI FC 2023-03-30 110 000 109 142 0,5 
Fastighets AB Stenvalvet DI FC 2023-01-23 100 000 99 826 0,4 
HEBA Fastighets DI FC 2023-01-31 90 000 89 788 0,4 
Heimstaden Bostad DI FC 2023-02-07 100 000 99 700 0,4 
Hemsö Fastighets DI FC 2023-03-16 100 000 99 393 0,4 
Hennes & Mauritz AB DI FC 2023-03-07 80 000 79 561 0,3 
Hexagon AB DI FC 2023-04-12 150 000 148 533 0,6 
Hexagon AB DI FC 2023-10-27 100 000 96 539 0,4 
Hexagon DI FC 2023-01-16 100 000 99 866 0,4 
Hexagon DI FC 2023-01-30 100 000 99 747 0,4 
Hexagon DI FC 2023-04-24 100 000 98 890 0,4 
Hexpol DI FC 2023-02-21 75 000 74 661 0,3 
Hexpol DI FC 2023-02-28 50 000 49 741 0,2 
Humlegården Fastigheter AB DI FC 2023-03-08 40 000 39 786 0,2 
Husqvarna DI FC 2023-02-15 200 000 199 264 0,8 
Husqvarna DI FC 2023-04-05 150 000 148 739 0,6 
Intea Fastigheter DI FC 2023-02-28 95 000 94 558 0,4 
Intea Fastigheter DI FC 2023-03-02 75 000 74 638 0,3 
Loomis DI FC 2023-02-13 75 000 74 716 0,3 
Olav Thon Eiendom CP 2023-02-21 75 000 74 685 0,3 
Olav Thon Eiendom CP 2023-03-07 50 000 49 725 0,2 
Sandvik Treasury DI FC 2023-01-24 100 000 99 819 0,4 
Sandvik Treasury DI FC 2023-03-08 100 000 99 465 0,4 
SEB DI BAC 2023-08-01 60 000 58 916 0,2 
Skandiabanken DI BAC 2023-02-15 70 000 69 827 0,3 
Sobi DI FC 2023-02-24 60 000 59 712 0,3 
Sobi DI FC 2023-03-15 90 000 89 394 0,4 
Trelleborg Treasury DI FC 2023-02-14 100 000 99 612 0,4 
Trophi Fastighets DI FC 2023-01-16 75 000 74 899 0,3 
Vasakronan DI FC 2023-01-20 200 000 199 713 0,8 
Vasakronan DI FC 2023-02-15 100 000 99 661 0,4 
VW Finans Sverige DI FC 2023-01-19 100 000 99 856 0,4 
VW Finans Sverige DI FC 2023-02-21 75 000 74 701 0,3 
VW Finans Sverige DI FC 2023-03-16 50 000 49 704 0,2 
VWFinans Sverige DI FC 2023-02-21 250 000 248 985 1,0 
Wallenstam DI FC 2023-01-19 70 000 69 888 0,3 
Wallenstam DI FC 2023-01-23 50 000 49 903 0,2 
Certifikat  3 724 767 15,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

STATSSKULDSVÄXLAR

SSVX 2023-02-15 200 000 199 570 0,8 
Statsskuldsväxlar  199 570 0,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)  -5 428 0,0 
  -5 428 0,0 
OTC-derivatinstrument  -5 428 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  21 168 412 89,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -5 428 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  2 632 970 11,1 
Total summa fondförmögenhet  23 795 954 100,0 
1) tSEK 451 965/tEUR -41 100, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Svenska staten 6,2 

Stadshypotek 4,9 

Scania CV 4,0 

Volvo Treasury 3,9 

SBAB 3,4 

Willhem 3,3 

Swedbank Hypotek 3,0 

Hemsö Fastighets 2,7 

Vasakronan 2,5 

Hexagon 2,3 

VW Finans Sverige 2,0 

Länsförsäkringar Bank 2,0 

Intea Fastigheter 2,0 

Volkswagen Financial Services NV 1,8 

BlueStep Bank 1,7 

Volvofinans Bank 1,7 

Olav Thon Eiendomsselskap 1,6 

Humlegården Fastigheter 1,5 

Husqvarna 1,5 

Investmentaktiebolaget Latour 1,5 

Heimstaden Bostad 1,4 

Rikshem 1,3 

Fabege 1,3 

Svensk FastighetsFinansiering 1,3 

Swedbank 1,3 

HEBA Fastighets 1,2 

Telenor 1,2 

SEB 1,0 

Sandvik 1,0 

Skandiabanken 0,9 

DNB Bank 0,9 

Sandvik Treasury 0,8 

Borgo AB 0,8 

Den Danske Bank 0,8 

Lifco 0,8 

Vacse 0,8 

NIBE Industrier 0,7 

Industrivärden 0,7 

Svensk Exportkredit 0,7 

Wallenstam 0,7 

Landshypotek Bank 0,7 

Swedish Orphan Biovitrum 0,6 

Fastighets AB Stenvalvet 0,6 

ICA Gruppen 0,6 

Hexpol 0,5 

Atrium Ljungberg 0,5 

Svenska Kullagerfabriken 0,5 

Svenska Handelsfastigheter 0,5 

AxFast 0,4 

FastPartner 0,2 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Institutionell Kortränta

Identifieringskod för juridiska personer: 5493001CCXG7X7UBYP84

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
33,01% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 33,01% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och
välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) &
Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 33,01%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 361,15

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 380,68

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

15,90%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7 819,46 45,89% 83,03%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 5 014,96 45,89% 83,03%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 341 870,20 45,89% 83,03%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

12 834,36

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

354 704,57

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

361,15 45,89% 83,03%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

13,07 45,89%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 380,68 28,91% 83,03%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

27,75 28,91%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 44,64% 83,03%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

56,90% 28,70% 83,03%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

5,61% 7,35% 83,03%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,44

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,07

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,49

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 46,63% 83,03%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

9,08 0,29% 83,03%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,46 9,42% 83,03%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 80,37% 83,03%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

40,83% 39,13% 83,03%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 83,03%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

40,03% 28,91% 83,03%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 80,37% 83,03%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

53,91% 46,63% 83,03%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

7,83% 40,78% 83,03%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 6,29% 6,29%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 6,29% 6,29%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 - 3,32% SE

Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 - 2,09% SE

Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 - 2,06% SE

Swedbank Hyp 195 1,00% 2025-06-18 - 1,78% SE

Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 - 1,21% SE

Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 - 1,18% SE

SBAB FRN 2024-01-15 - 1,05% SE

Willhem AB FRN 2023-02-24 - 1,05% SE

Volkswagen Finans Sverige AB DI FC 2023-
02-21

- 1,05% SE

Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2023-
09-27

- 1,04% NO

Volvo Treasury AB 2,43% 2024-05-20 - 1,03% SE

Nordea Hypotek 5534 1,00% 2024-09-18 - 1,01% SE

Heimstaden Bostad AB 0,933% 2023-11-23 - 1,00% SE

Volvo Treasury AB 4,075% 2024-11-04 - 1,00% SE

Stadshypotek AB FRN 2025-12-03 - 0,86% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

89,31%

Nr 2 Annat
10,69%

Nr 1A Hållbara
33,01%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

56,30%

Taxonomiförenliga
1,13%

Andra
miljörelaterade

27,87%

Sociala
4,01%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 27,87% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,13% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 4,01% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 5 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken lnstitutionell Kortranta, org.nr 515602-8580 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken lnstitutionell Kortranta for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken lnstitutionell Kortranta:s finansiella stallning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter 
om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vici denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga alt rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en raltvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den / 3 mars 2023 

PricewaterhouseCo 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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933 — Årsberättelse 2022  Handelsbanken Fonder AB
BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  KEVIN LIANG

Handelsbanken Kort Rente Norge 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i likvida norska 
räntebärande värdepapper utgivna av stater, kommuner, fylkeskommuner, 
landsting, banker, kreditmarknadsföretag och säkerställda obligationer 
(motsvarande OMF i Norge). Fondens placeringar ska lägst ha 
kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's 
eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt bedömd 
kreditvärdighet. Fondens modifierade duration ligger i intervallet 0-1, och 
enskilda värdepapper kan ha en räntebindning på upp till 1 år. 
Kreditdurationen begränsas till ett år. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden får placera i derivatinstrument 
som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government 
Bonds & Bills Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer 
avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer information om 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden med målsättningen att generera bättre avkastning än 
fondens jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning 
av de finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i 
en strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste 
åren varit något högre än tidigare år. Kraftig stigande inflation medförde 
högra räntor samt stor volatilitet på räntemarknaderna. Markant 
omskiftning i penningpolitik globalt skapad osäkerhet i finansmarknaden. 
Kreditspreadar steg kraftigt under hela året. Den ökade 
marknadsvolatiliteten, särskilt för företagsobligationer, innebär att den 
aktiva risken stigit. Även ränterörelserna bidrog med ökad volatilitet med 
avseende på fondens positioner. 

Portföljen

Fonden sjönk med 1,7% under 2022*.  
Norges Bank har höjt styrräntan sex gånger under 2022 om totalt 
2,25-2,75 % i ett försök att hålla inflationen nere. Privat konsumtion 
påverkades negativt av stigande priser på konsumentvaror och -tjänster. 
De ökade finansieringskostnaderna och tveksamma husägare vände den 
starka bostadsmarknaden till en fallande trend. NIBOR-räntor föll väsentligt 
i december, eftersom investerare förväntade att centralbankens 
räntehöjningscykel närmar sig slutet under vårmånaderna. Stigande 
marknadsräntor och bredare kreditspreadar bidrog positivt till fondens 
avkastning. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden ska 
över tid uppgå till mindre än 1 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper noterade i Norge och till värdepapper emitterade av bolag 
inom den finansiella sektorn. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i 
räntebärande placeringar av hög kreditvärdighet, sk investment grade. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 5,6%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0%
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Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (24 
augusti 2017) då Handelsbanken Likviditet (Norge) lades samman med 
Handelsbanken Likviditet (Sverige). 
  

Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*

95

100

105

110

2018 2019 2020 2021 2022

* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Kort Rente Norge A1 - SEK 110,89 105,84 98,37 108,01 102,17 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 104,84 103,08 102,55 101,39 99,78 99,05 - - - -
 Kort Rente Norge A10 - NOK 105,61 103,73 103,10 101,73 99,82 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK 181 451 263 -701 680 -422 - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 1 414 1 210 754 485 1 173 489 - - - -
 Kort Rente Norge A1 - SEK 65 26 22 27 27 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 1 353 979 731 322 680 489 - - - -
 Kort Rente Norge A10 - NOK 0 206 0 136 467 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 13 488 11 726 7 353 4 777 11 754 4 933 - - - -
 Kort Rente Norge A1 - SEK 585 250 227 252 264 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 12 903 9 493 7 126 3 188 6 814 4 933 - - - -
 Kort Rente Norge A10 - NOK 0 1 983 0 1 337 4 676 - - - - -

Total avkastning i %  
 Kort Rente Norge A1 - SEK 4,8 7,6 -8,9 5,7 3,0 -4,1 12,5 -7,8 0,4 -7,5
 Kort Rente Norge A1 - NOK 1,7 0,5 1,1 1,6 0,7 1,1 1,6 1,0 1,8 2,1
 Kort Rente Norge A10 - NOK 1,8 0,6 1,3 1,9 0,1 - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Kort Rente Norge A1 - SEK 4,3 7,1 -9,4 5,2 2,8 -4,7 11,4 -8,0 -0,1 -8,0
 Kort Rente Norge A1 - NOK 1,2 0,1 0,6 1,2 0,5 0,5 0,5 0,9 1,3 1,6
 Kort Rente Norge A10 - NOK 1,2 0,1 0,6 1,2 - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Kort Rente Norge A1 - SEK 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2
 Kort Rente Norge A10 - NOK 0,3 0,7 0,7 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Kort Rente Norge A1 - SEK 6,2 -1,0 -1,9 4,4 -0,6 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 1,1 0,8 1,4 1,2 0,9 1,3 1,3 1,4 2,0 2,5
 Kort Rente Norge A10 - NOK 1,2 1,0 1,6 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 5,7 -1,5 -2,4 4,0 -1,0 - - - - -
NOK 0,6 0,4 0,9 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,5 1,6

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Kort Rente Norge A1 - SEK 2,3 0,5 1,4 1,6 0,6 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,5 1,9 2,1 2,4 2,6

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,8 0,0 0,8 1,1 0,1 - - - - -
NOK 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6 1,8 2,0

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Kort Rente Norge A1 - SEK 0,3 0,3 -0,2 0,3 0,9 - - - - -
 Kort Rente Norge A1 - NOK 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 2,4 2,8 2,8 2,9 2,9

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -0,2 -0,3 -0,8 -0,2 0,4 - - - - -
NOK 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,9 2,3 2,5 2,6 2,7

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index. 
T o m  2020-12-31: ST1X 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Kort Rente Norge A1 0,15
 Kort Rente Norge A10 0,05

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Kort Rente Norge A1 0,15
 Kort Rente Norge A10 0,05

Årlig avgift, % 
 Kort Rente Norge A1 0,15
 Kort Rente Norge A10 0,05

Transaktionskostnader, tNOK -

Transaktionskostnader i % av omsättningen -

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Kort Rente Norge A1 15,07
 Kort Rente Norge A10 5,02

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Kort Rente Norge A1 0,98
 Kort Rente Norge A10 0,33

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,5

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 10,9

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0
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Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 7,7 

Total risk % - A1 NOK 0,4 

Total risk % - A10 NOK 0,4 

Total risk i index % - A1 SEK 7,6 

Total risk i index % - A1 NOK 0,2 

Total risk i index % - A10 NOK 0,2 

Jämförelseindex Solactive NOK Fixed
Duration 0.25 years

Government Bonds &
Bills Index.

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,5 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 0,5 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 0,6 

Informationskvot - A1 SEK 1,9 

Informationskvot - A1 NOK 1,8 

Informationskvot - A10 NOK 2,2 

Sharpekvot - A1 SEK 0,8 

Sharpekvot - A1 NOK 1,1 

Sharpekvot - A10 NOK 1,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,7 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,0 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,0 

Duration, år 0,1 

Spreadexponering % 1,0 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -7 342 -4 458
Ränteintäker 32 094 11 343
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto 77 -111
Övriga intäkter 1 -
Summa intäkter och värdeförändring 24 830 6 774

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 1 870 1 403
Räntekostnader 76 28
Övriga kostnader - 0
Summa kostnader 1 946 1 431
Årets resultat 22 884 5 343

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 63 88

Realisationförluster -8 105 -1 893

Orealiserade vinster/förluster 700 -2 653

Summa -7 342 -4 458

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 1 334 667 94,4 1 182 218 97,7
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 1 334 667 94,4 1 182 218 97,7
Bankmedel och övriga likvida 
medel 73 479 5,2 26 148 2,2
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 107 0,4 1 860 0,2
Summa tillgångar 1 414 253 100,0 1 210 226 100,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 172 0,0 133 0,0
Summa skulder 172 0,0 133 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 1 414 080 100,0 1 210 093 100,0

Not 1) till balansräkning

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 1 210 093 754 028
Andelsutgivning 1) 1 682 516 655 079
Andelsinlösen 1) -1 501 413 -204 357
Resultat enligt resultaträkning 22 884 5 343
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 414 080 1 210 093

1) Varav 529 tNOK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   43,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

Bergen Kommune FRN 2024-03-07 23 000 22 936 1,6 
IBRD 2026-06-18 5 000 5 233 0,4 
Lillesand Kommune FRN 2023-09-20 10 000 10 007 0,7 
Lilleström Kommune FRN 2023-10-02 25 000 24 938 1,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

Vestland Fylkeskommune FRN 2023-05-30 18 000 17 986 1,3 
  81 100 5,7 
ÖVRIGA

Swedbank FRN 2023-05-04 55 000 55 125 3,9 
  55 125 3,9 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2024-09-02 25 000 24 874 1,8 
Danske Bank FRN 2025-12-02 14 000 13 799 1,0 
DNB Bank FRN 2023-04-05 15 000 15 004 1,1 
DNB Bank FRN 2023-11-13 20 000 20 003 1,4 
Fana Sparebank FRN 2024-12-11 15 000 14 946 1,1 
KLP Banken FRN 2024-02-26 44 000 44 094 3,1 
Landkreditt Bank FRN 2023-04-16 25 000 24 993 1,8 
Nordax Bank AB FRN 2023-12-12 50 000 49 789 3,5 
Nordea Bank FRN 2023-08-14 30 000 30 005 2,1 
Nordea Bank FRN 2023-09-13 49 000 49 050 3,5 
SpareBank 1 SMN 0,84% 2023-02-16 20 000 20 011 1,4 
SpareBank 1 SR FRN 2024-01-16 30 000 30 057 2,1 
SpareBank 1 Søre Sunn FRN 2024-01-15 20 000 20 053 1,4 
SpareBank 1 Østfold Akershus FRN 2023-09-11 35 000 35 041 2,5 
Sparebank Sogn&Fjordane FRN 2023-02-27 15 000 15 008 1,1 
Sparebanken Ost FRN 2023-08-24 18 000 18 018 1,3 
Sparebanken Sor FRN 2023-12-22 49 000 48 976 3,5 
  473 720 33,5 
Noterade räntebärande värdepapper  609 945 43,1 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   51,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

Eika Boligkreditt FRN 2023-08-25 28 000 27 995 2,0 
  27 995 2,0 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aurskog Sparebank FRN 2024-03-15 34 000 33 961 2,4 
Fana Sparebank FRN 2023-05-09 30 000 30 015 2,1 
Fana Sparebank FRN 2026-08-20 7 000 6 872 0,5 
KLP Banken FRN 2023-08-25 13 000 12 988 0,9 
Kredittforen for Spbk FRN 2024-05-03 54 000 53 757 3,8 
Landkreditt Bank FRN 2023-10-20 25 000 25 013 1,8 
OBOS-banken FRN 2024-05-29  50 000 49 938 3,5 
OBOS-banken FRN 2025-06-03 14 000 14 036 1,0 
Sbanken FRN 2023-09-26 50 000 50 054 3,5 
SpareBank 1 BV FRN 2023-09-11 5 000 5 004 0,4 
SpareBank 1 Nord-Norge FRN 2023-08-24 35 000 35 036 2,5 
Sparebank 1 Ringerike FRN 2023-09-01 60 000 60 080 4,2 
SpareBank 1 Sorost-Norge FRN 2024-02-13 5 000 5 012 0,4 
SpareBank 1 Sorost-Norge FRN 2024-09-25 15 000 14 953 1,1 
Sparebank Ostlandet FRN 2024-08-23 30 000 29 964 2,1 
Sparebanken 1 Midt-Norge FRN 2025-04-10 30 000 29 822 2,1 
Sparebanken Møre FRN 2024-07-15 45 000 44 915 3,2 
Sparebanken Sogn of Fjordane FRN 2024-10-15 40 000 39 680 2,8 
Sparebanken Vest FRN 2023-09-04 16 000 15 957 1,1 
Sparebanken Vest FRN 2024-11-27 30 000 29 737 2,1 
Spb 1Hallingdal FRN 2023-04-24 25 000 25 033 1,8 
Storebrand Bank FRN 2023-08-25 5 000 5 000 0,4 
Storebrand Bank FRN 2024-02-15 45 000 44 865 3,2 
Totens Sparebank FRN 2023-04-11 35 000 35 034 2,5 
  696 727 49,3 
Noterade räntebärande värdepapper  724 722 51,3 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  1 334 667 94,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  79 413 5,6 
Total summa fondförmögenhet  1 414 080 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Nordea Bank Abp 5,6 

OBOS-banken 4,5 

KLP Banken 4,0 

Sparebanken Sogn of Fjordane 3,9 

Fana Sparebank 3,7 

Landkreditt Bank 3,5 

Storebrand Bank 3,5 

SpareBank 1 SMN 3,5 

Sparebanken Vest 3,2 

DNB Bank 2,5 

SpareBank 1 Sorost-Norge 1,8 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kort Rente Norge

Identifieringskod för juridiska personer: 549300KURJR34BWCYK19

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
14,99% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 14,99% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13) & Främja hållbara
byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 14,99%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 26,99

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

314,94

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

4,68%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
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gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
 
Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 
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Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7,06 53,23% 89,06%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 19,28 53,23% 89,06%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 906,60 53,23% 89,06%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

26,36

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

1 932,97

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

26,99 53,23% 89,06%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

0,37 53,23%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

314,94 28,62% 89,06%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

3,19 28,62%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 25,08% 89,06%

1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

61,78% 10,51% 89,06%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med

0,00% 9,53% 89,06%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 28,62% 89,06%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00% 89,06%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,00 9,97% 89,06%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 89,06% 89,06%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

63,52% 26,13% 89,06%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

21,40% 5,68% 89,06%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

46,20% 28,62% 89,06%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 89,06% 89,06%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

50,54% 28,62% 89,06%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,00% 26,13% 89,06%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,37%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas
principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

0,00% 0,37%

Förteckningen innehåller

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?
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Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Sparebank 1 Ringerike FRN 2023-09-01 - 4,25% NO

Swedbank AB FRN 2023-05-04 NOK - 3,90% NO

Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2024-
05-03

- 3,80% NO

Sbanken ASA FRN 2023-09-26 - 3,54% NO

OBOS-banken AS FRN 2024-05-29 - 3,53% NO

Nordax Bank AB FRN 2023-12-12 - 3,52% NO

Nordea Bank Abp FRN 2023-09-13 - 3,47% FI

Sparebanken Sor FRN 2023-12-22 - 3,46% NO

Sparebanken Møre FRN 2024-07-15 - 3,18% NO

Storebrand Bank ASA FRN 2024-02-15 - 3,17% NO

KLP Banken FRN 2024-02-26 - 3,12% NO

Sparebanken Sogn of Fjordane FRN 2024-10-
15

- 2,81% NO

SpareBank 1 Østfold Akershus FRN 2023-09-
11

- 2,48% NO

SpareBank 1 Nord-Norge FRN 2023-08-24 - 2,48% NO

Totens Sparebank FRN 2023-04-11 - 2,48% NO

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan

de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

94,80%

Nr 2 Annat
5,20%

Nr 1A Hållbara
14,99%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

79,81%

Andra
miljörelaterade

8,95%

Sociala
6,05%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 8,95% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 6,05% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 1 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar
frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kort Rente Norge, org.nr 515602-8861 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kort Rente Norge for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kort Rente Norge:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for are! enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Del ar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild . 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13. mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KLAS WENNERSTEIN

Handelsbanken Kortränta 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande 
värdepapper utgivna av emittenter i valutor inom OECD. Fondens 
placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) 
enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt 
motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Den genomsnittliga 
återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är högst ett år. 
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer 
och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en 
exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna 
fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala 
och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i 
kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument 
som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av 
fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot 
följande index: OMRXTBILL (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index 
(25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid 
att avvika från detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämpligt i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. År 2022 har varit ett mycket volatilt år med 
krig i Europa, energikris, kraftig inflation och åtstramande centralbanker 
vilket påverkat volatiliteten i både räntor, valutor och kreditspreadar. 

Portföljen

Fonden sjönk med -0,4% under 2022*.   
Fonden avkastade negativt under 2022. Vi lämnar ett historiskt år bakom 
oss på många sätt, det faktum att det pågår ett krig i Europa, volatila 
finansmarknader och historiskt höga inflationssiffror- och räntehöjningar 
från centralbanker. Året inleddes med fortsatt höga inflationssiffror och 
hökaktiga centralbanker vilket fick globala räntor att stiga. Den hemska 
händelsen av Rysslands invasion av Ukraina i februari och den humanitära 
katastrof det innebär har också präglat finansmarknader, riskaptiten 
försämrades och kreditspreadar gick isär. Under våren prisade 
räntemarknaden in fler höjningar av centralbanker vilket resulterade i 
ytterligare stigande korta räntor. Centralbankerna började höja räntorna 
och vi skådade under året historiska räntehöjningar, exempelvis i 
september höjde vår egen Riksbank styrräntan med 100 bps, den största 
höjningen på 30 år, och Fed och ECB höjde samma månad med 75 bps 
vardera. Under året har den svenska 2-åriga statsräntan stigit närmare 300 
bps. Fondens strategiskt korta position i svenska staten inledningsvis av 
året bidrog positivt till avkastningen och exponeringen mot rörliga 
företagsobligationer med kort löptid inom de industribolag som gått starkt 
under året gynnades. Emellertid bidrog fondens exponering mot 
säkerställda bostadsobligationer och företagsobligationer med fast 
kupongränta negativt till fondens avkastning. Vid halvårsskiftet bytte 
fonden index till 75% OMRX TBILL, 25% OMRX Mortgage Bond Index 
1-3Y och fonden har under andra halvan av 2022 ökat andelen 
säkerställda bostadsobligationer. Aktiviteten i den svenska 
primärmarknaden har varit lägre jämfört med 2021 och 2020. I oktober 
och november förbättrades emellertid riskaptiten och kreditspreadar gick 
ihop, den svenska emissionsmarknaden kom igång igen och fonden var 
bland annat med i emissioner utgivna av Electrolux AB och Borgo AB. 
Fonden har fortsatt hög kreditkvalitet och god likviditetsnivå. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. 
Fonden placerar i räntebärande instrument med kort återstående 
räntebindningstid och har därmed en lägre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med längre återstående 
räntebindningstid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden på 
innehaven i fonden ska över tid uppgå till mindre än 1 år. Fondens 
placeringar är koncentrerade till värdepapper utgivna av stater och företag 
som är noterade i svenska kronor. Detta innebär att risken i fonden kan 
vara högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. En placering i ett räntebärande instrument 
innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en 
emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens 
andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av företag eller 
stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i 
räntebärande placeringar av hög kreditvärdighet, s.k. investment grade. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 
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Handelsbanken Kor tränta,  for ts.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 9,4%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 1,7%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 5,6%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  

1 juli 2022 ändrades fondens jämförelseindex från OMRX Treasury Bill 
Index till OMRX Treasury Bill Index (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y 
Index (25%). 
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (9 
november 2018) då handelsbanken Funds Swedish Short Term Assets 
(Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Kortränta (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Kortränta A1 - SEK 145,02 145,54 145,32 144,55 144,22 - - - - -
 Kortränta A9  - SEK 146,72 147,14 146,81 145,93 145,50 - - - - -
 Kortränta A10 - SEK 145,71 146,00 145,73 144,81 144,34 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -3 013 3 341 -1 127 -2 262 123 - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 11 298 14 366 11 007 12 069 14 299 - - - - -
 Kortränta A1 - SEK 10 784 13 768 10 235 11 324 13 340 - - - - -
 Kortränta A9  - SEK 449 598 732 710 900 - - - - -
 Kortränta A10 - SEK 65 0 40 35 60 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 77 867 98 661 75 690 83 448 99 094 - - - - -
 Kortränta A1 - SEK 74 358 94 598 70 429 78 341 92 496 - - - - -
 Kortränta A9  - SEK 3 062 4 063 4 989 4 868 6 184 - - - - -
 Kortränta A10 - SEK 447 0 273 239 414 - - - - -

Total avkastning i %  
 Kortränta A1 - SEK -0,4 0,1 0,5 0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,9 1,3
 Kortränta A9  - SEK -0,3 0,2 0,6 0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,0 1,1 1,4
 Kortränta A10 - SEK -0,2 0,2 0,6 0,3 -0,1 0,0 0,2 0,0 1,2 1,6

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Kortränta A1 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,5 0,9
 Kortränta A9  - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,5 0,9
 Kortränta A10 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,5 0,9

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Kortränta A1 - SEK 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
 Kortränta A9  - SEK 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 - - - - -
 Kortränta A10 - SEK 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Kortränta A1 - SEK -0,1 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 1,1 2,0
 Kortränta A9  - SEK 0,0 0,4 0,5 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,6 1,3 2,1
 Kortränta A10 - SEK 0,0 0,4 0,5 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,6 1,4 2,3

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,7 -0,5 0,1 0,7 1,0

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Kortränta A1 - SEK 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 1,0 1,4 1,5 1,7
 Kortränta A9  - SEK 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 1,1 - - -
 Kortränta A10 - SEK 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 1,2 1,7 1,8 2,0

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 -0,1 0,3 0,8 0,9 0,9

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Kortränta A1 - SEK 0,3 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9
 Kortränta A9  - SEK 0,3 0,6 - - - - - - - -
 Kortränta A10 - SEK 0,4 0,7 0,9 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,2 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,2 1,5 1,7 1,9

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  OMRX Treasury Bill Index (75 %) och OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (25 %). 
T o m  2022-06-30: OMRXTBILL 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Kortränta A1 0,15
 Kortränta A9  0,08
 Kortränta A10 0,05

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Kortränta A1 0,15
 Kortränta A9  0,08
 Kortränta A10 0,05

Årlig avgift, % 
 Kortränta A1 0,15
 Kortränta A9  0,08
 Kortränta A10 0,05

Transaktionskostnader, tSEK 149

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Kortränta A1 14,93
 Kortränta A9  7,96
 Kortränta A10 4,98

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Kortränta A1 0,98
 Kortränta A9  0,52
 Kortränta A10 0,33

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,4

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 18,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 0,4 

Total risk % - A9  SEK 0,4 

Total risk % - A10 SEK 0,5 

Total risk i index % - A1 SEK 0,3 

Total risk i index % - A9  SEK 0,3 

Total risk i index % - A10 SEK 0,3 

Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
Index (75 %) och OMRX

Mortgage Bond 1-3 y
Index (25 %).

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - A9  SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,1 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9  SEK 0,1 

Informationskvot - A10 SEK 0,2 

Sharpekvot - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot - A9  SEK -0,1 

Sharpekvot - A10 SEK -0,1 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A9  SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,3 

Duration, år 0,6 

Spreadexponering % 1,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -145 496 -45 430
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 1 236 5 925
Ränteintäker 136 374 78 364
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -26 247 -2 661
Övriga intäkter 4 0
Summa intäkter och värdeförändring -34 129 36 198

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 18 333 17 989
Räntekostnader 1 946 725
Övriga kostnader 159 128
Summa kostnader 20 437 18 842
Årets resultat -54 567 17 357

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 2 615 5 687

Realisationförluster -81 682 -17 946

Orealiserade vinster/förluster -66 430 -33 171

Summa -145 496 -45 430

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 20 051 9 066

Realisationförluster -16 459 -4 526

Orealiserade vinster/förluster -2 355 1 385

Summa 1 236 5 925

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 7 775 309 68,8 8 470 005 59,0
Penningmarknadsinstrument 2 552 740 22,6 4 009 000 27,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 10 328 050 91,4 12 479 006 86,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 935 734 8,3 1 879 918 13,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 40 843 0,4 11 273 0,1
Summa tillgångar 11 304 627 100,1 14 370 197 100,0

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 5 111 0,0 2 901 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 5 111 0,0 2 901 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 404 0,0 1 713 0,0
Summa skulder 6 515 0,1 4 613 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 11 298 112 100,0 14 365 583 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 7 451 0,1 2 901 0,0
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument - 6 589 0,0

1) Likvida medel 7 451 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 14 365 583 11 007 183
Andelsutgivning 1) 3 292 922 7 440 271
Andelsinlösen 1) -6 305 827 -4 099 227
Resultat enligt resultaträkning -54 567 17 357
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 11 298 112 14 365 583

1) Varav 16 181 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   68,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 150 000 144 011 1,3 
Stadshypotek 1588 1,5% 2024-03-01 200 000 196 200 1,7 
Stadshypotek 1589 1,5% 2024-12-03 50 000 48 212 0,4 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 200 000 187 232 1,7 
Stadshypotek 1591 0,5% 2026-06-01 250 000 225 603 2,0 
Stadshypotek FRN 2025-12-03 150 000 153 263 1,4 
Swedbank Hypotek 194 1% 2024-09-18 150 000 144 035 1,3 
Swedbank Hypotek 195 1% 2025-06-18 50 000 47 080 0,4 
  1 145 633 10,1 
STAT OCH KOMMUN

Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 450 000 444 798 3,9 
Statsobligation 1058 2,5% 2025-05-12 350 000 347 568 3,1 
  792 366 7,0 
ÖVRIGA

Akelius 1,125% 2024-03-14 10 000 105 785 0,9 
BlueStep Bank FRN 2025-10-08 150 000 151 185 1,3 
Borgo 4,95% 2024-11-25 50 000 49 538 0,4 
Castellum FRN 2023-06-21 196 000 193 525 1,7 
Electrolux 4,363% 2024-11-18 150 000 149 318 1,3 
HEBA Fastighets FRN 2023-09-27 100 000 97 950 0,9 
HEBA Fastighets FRN 2024-04-26  80 000 77 619 0,7 
Heimstaden Bostad 0,933% 2023-11-23 200 000 191 126 1,7 
Hemsö Fastighets FRN 2023-04-04 150 000 150 011 1,3 
Hemsö FRN 2023-10-09 100 000 99 955 0,9 
Humlegården Fast 2,63% 2024-04-26 200 000 191 726 1,7 
Ikano Bank FRN 2024-01-19 84 000 83 198 0,7 
Intea Fastigheter FRN 2023-09-01  50 000 49 455 0,4 
Intea Fastigheter FRN 2024-02-07 100 000 97 291 0,9 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2023-06-16 150 000 149 805 1,3 
Landshypotek FRN 2023-09-08 150 000 150 390 1,3 
Lifco 3,95% 2024-09-02 44 000 43 358 0,4 
Lifco FRN 2023-09-06 66 000 65 737 0,6 
Länsförsäkringar 1% 2023-05-22  100 000 99 048 0,9 
Länsförsäkringar FRN 2023-10-12 46 000 46 048 0,4 
Rikshem FRN 2023-07-18  150 000 149 913 1,3 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 100 000 97 115 0,9 
SBAB 0,89% 2023-06-05 100 000 98 913 0,9 
SBAB FRN 2023-05-15 130 000 130 078 1,2 
SBAB FRN 2023-08-12 50 000 50 054 0,4 
Scania 4,25% 2024-11-25 84 000 83 069 0,7 
Scania FRN 2023-02-14 100 000 99 923 0,9 
Scania FRN 2023-04-19 62 000 61 892 0,5 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Scania FRN 2024-01-24 150 000 148 887 1,3 
SEB Bolån 579 1% 2024-12-18 50 000 47 696 0,4 
Securitas FRN 2024-02-23 150 000 148 638 1,3 
SFF FRN 2023-09-01 30 000 29 512 0,3 
SFF FRN 2024-02-21 46 000 44 695 0,4 
SFF FRN 2024-02-28 80 000 77 787 0,7 
Skandiabanken FRN 2023-04-20 50 000 49 992 0,4 
Sparbanken Syd 1,154% 2023-04-14 82 000 81 392 0,7 
Vasakronan FRN 2024-02-26 200 000 200 034 1,8 
Vattenfall 3,25% 2024-04-1 3 900 43 134 0,4 
Volvo Treasury 0,948% 2023-05-17 100 000 99 075 0,9 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 143 000 142 298 1,3 
Volvo Treasury FRN 2023-05-26 200 000 199 876 1,8 
Volvofinans Bank FRN 2023-04-27 50 000 49 970 0,4 
Wallenstam FRN 2023-08-25  50 000 49 217 0,4 
Willhem 3,955% 2024-09-09 100 000 99 139 0,9 
Willhem FRN 2024-02-23 100 000 99 325 0,9 
  4 623 689 40,9 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2023-09-11 75 000 74 700 0,7 
Arla Foods Finance FRN 2023-07-03 55 000 54 877 0,5 
Banco Bilbao Viz Arg FRN 2023-09-09 2 500 27 945 0,2 
Banco Santander 0,1% 2024-01-26 2 300 24 649 0,2 
BMW Finance FRN 2023-06-19 100 000 99 867 0,9 
Danske Bank 2,085% 2025-04-05 100 000 97 300 0,9 
DNB Bank FRN 2025-03-24 125 000 124 554 1,1 
Heimstaden Bostad Tresry BV FRN 2024-01-19 10 000 105 328 0,9 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 100 000 96 571 0,9 
Nordea Bank 0,933% 2023-05-19 50 000 49 537 0,4 
Nordea Bank FRN 2023-05-19 50 000 50 082 0,4 
Olav Thon Eiendom FRN 2023-09-27 100 000 99 072 0,9 
SpareBank 1 SR FRN 2023-10-12 100 000 99 993 0,9 
Toyota Motor Fin BV 0,255% 2023-10-02 100 000 97 690 0,9 
Toyota Motor Fin BV FRN 2023-05-24 10 000 111 458 1,0 
  1 213 622 10,7 
Noterade räntebärande värdepapper  7 775 309 68,8 

Övriga finansiella instrument   23,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

CERTIFIKAT

Arla Foods Finance CP 2023-02-06 60 000 59 811 0,5 
Atrium Ljungberg DI FC 2023-02-28 90 000 89 566 0,8 
AxFast DI FC 2023-01-12 50 000 49 950 0,4 
AxFast DI FC 2023-01-16 40 000 39 946 0,4 
Electrolux DI FC 2023-11-03 60 000 58 089 0,5 
Fabege DI FC 2023-02-28 50 000 49 759 0,4 
Fastighets AB Stenvalvet DI FC 2023-02-07 50 000 49 854 0,4 
HEBA Fastighets DI FC 2023-02-28 70 000 69 675 0,6 
Hennes & Mauritz AB DI FC 2023-03-07 80 000 79 561 0,7 
Hexagon AB DI FC 2023-03-13 100 000 99 347 0,9 
Hexagon DI FC 2023-01-30 150 000 149 620 1,3 
Hexagon DI FC 2023-03-06 50 000 49 710 0,4 
Hexpol AB DI FC 2023-03-08 80 000 79 520 0,7 
Hexpol DI FC 2023-01-16 40 000 39 946 0,4 
Humlegården Fastigheter AB DI FC 2023-03-08 40 000 39 786 0,4 
Husqvarna DI FC 2023-04-05 100 000 99 160 0,9 
Intea Fastigheter DI FC 2023-01-30 130 000 129 704 1,1 
Intea Fastigheter DI FC 2023-02-28 40 000 39 814 0,4 
Loomis DI FC 2023-02-13 75 000 74 716 0,7 
Olav Thon Eiendom CP 2023-03-07 50 000 49 725 0,4 
Sagax DI FC 2023-02-20 35 000 34 856 0,3 
Sandvik Treasury DI FC 2023-01-24 150 000 149 728 1,3 
Sandvik Treasury DI FC 2023-03-08 100 000 99 465 0,9 
Skandiabanken DI BAC 2023-02-15 60 000 59 852 0,5 
Sobi DI FC 2023-02-24 60 000 59 712 0,5 
Sobi DI FC 2023-03-15 90 000 89 394 0,8 
Trelleborg Treasury DI FC 2023-02-14 100 000 99 612 0,9 
Trophi Fastighets DI FC 2023-03-24 75 000 74 421 0,7 
VW Finans Sverige DI FC 2023-02-21 150 000 149 391 1,3 
VWFinans Sverige DI FC 2023-02-21 150 000 149 391 1,3 
Wallenstam DI FC 2023-01-13 35 000 34 962 0,3 
Wallenstam DI FC 2023-01-19 55 000 54 912 0,5 
Certifikat  2 452 955 21,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

STATSSKULDSVÄXLAR

SSVX 2023-02-15 100 000 99 785 0,9 
Statsskuldsväxlar  99 785 0,9 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

SEK/EUR 1)  -5 111 0,0 
  -5 111 0,0 
OTC-derivatinstrument  -5 111 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  10 328 050 91,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  -5 111 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  975 173 8,6 
Total summa fondförmögenhet  11 298 112 100,0 
1) tSEK 425 573/tEUR -38 700 motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Svenska staten 7,9 

Stadshypotek 7,2 

Volvo Treasury 3,9 

Scania CV 3,5 

Intea Fastigheter 2,8 

VW Finans Sverige 2,6 

Hexagon 2,6 

SBAB 2,5 

Hemsö Fastighets 2,2 

Sandvik Treasury 2,2 

HEBA Fastighets 2,2 

Humlegården Fastigheter 2,0 

Toyota Motor Finance (Netherlands) 1,9 

Electrolux 1,8 

Willhem 1,8 

Swedbank Hypotek 1,7 

Svensk FastighetsFinansiering 1,3 

Swedish Orphan Biovitrum 1,3 

Olav Thon Eiendomsselskap 1,3 

Länsförsäkringar Bank 1,3 

Wallenstam 1,2 

Hexpol 1,1 

Arla Foods Finance 1,0 

Skandiabanken 1,0 

Lifco 1,0 

Nordea Bank Abp 0,9 

AxFast 0,8 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kortränta

Identifieringskod för juridiska personer: 5493009R0MVJKRT2B932

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
32,55% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 32,55% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 32,55%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 575,14

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 458,22

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

10,47%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 

952



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

 
För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 4 899,05 42,27% 83,82%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 052,87 42,27% 83,82%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 241 068,14 42,27% 83,82%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

5 951,93

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

247 020,10

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

575,14 42,27% 83,82%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

13,86 42,27%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 458,22 34,04% 83,82%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

30,55 34,04%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 46,56% 83,82%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

56,36% 32,03% 83,82%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

1,73% 12,24% 83,82%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,11

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,07

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,56

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 49,20% 83,82%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00% 83,82%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,35 8,27% 83,82%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 81,38% 83,82%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

44,06% 42,32% 83,82%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 83,82%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

39,34% 34,04% 83,82%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 81,38% 83,82%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

55,79% 49,20% 83,82%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

8,37% 41,41% 83,82%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 7,95% 7,95%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 7,95% 7,95%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 - 3,94% SE

Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 - 3,08% SE

Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 - 2,00% SE

Vasakronan AB FRN 2024-02-26 - 1,77% SE

Volvo Treasury AB FRN 2023-05-26 - 1,77% SE

Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 - 1,74% SE

Castellum FRN 2023-06-21 - 1,71% SE

Humlegården Fastigheter AB 2,63% 2024-04-
26

- 1,70% SE

Heimstaden Bostad AB 0,933% 2023-11-23 - 1,69% SE

Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 - 1,66% SE

Stadshypotek AB FRN 2025-12-03 - 1,36% SE

BlueStep Bank AB FRN 2025-10-08 - 1,34% SE

Landshypotek Bank AB FRN 2023-09-08 - 1,33% SE

Hemsö Fastighets AB FRN 2023-04-04 - 1,33% SE

Rikshem AB FRN 2023-07-18 - 1,33% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

91,78%

Nr 2 Annat
8,22%

Nr 1A Hållbara
32,55%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

59,23%

Taxonomiförenliga
2,95%

Andra
miljörelaterade

25,30%

Sociala
4,30%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 25,30% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 2,95% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 4,30% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 4 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kortranta, org.nr 515602-9745 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kortranta for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kortranta:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information . 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den I 3 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  KLAS WENNERSTEIN

Handelsbanken Kortränta SEK 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande 
värdepapper i svenska kronor utgivna av stater och företag. Fondens 
placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) 
enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt 
motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer 
emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila 
bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: OMRX 
Mortgage Bond 1-3 y Index (25%), OMRXTBILL (75%). Eftersom fonden är 
aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. 
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom 
parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och 
risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden med målsättningen att generera bättre avkastning än 
fondens jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning 
av de finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i 
en strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämpligt i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under de senaste åren 
varit något högre än tidigare år. År 2022 har varit ett mycket volatilt år med 
krig i Europa, energikris, kraftig inflation och åtstramande centralbanker 
vilket påverkat volatiliteten i både räntor, valutor och kreditspreadar. 

Portföljen

Fonden sjönk med -0,2% under 2022*.   
Fonden avkastade negativt under 2022. Vi lämnar ett historiskt år bakom 
oss på många sätt, det faktum att det pågår ett krig i Europa, volatila 
finansmarknader och historiskt höga inflationssiffror- och räntehöjningar 
från centralbanker. Året inleddes med fortsatt höga inflationssiffror och 
hökaktiga centralbanker vilket fick globala räntor att stiga. Den hemska 
händelsen av Rysslands invasion av Ukraina i februari och den humanitära 
katastrof det innebär har också präglat finansmarknader, riskaptiten 
försämrades och kreditspreadar gick isär. Under våren prisade 
räntemarknaden in fler höjningar av centralbanker vilket resulterade i 
ytterligare stigande korta räntor. Centralbankerna började höja räntorna 
och vi skådade under året historiska räntehöjningar, exempelvis i 
september höjde vår egen Riksbank styrräntan med 100 bps, den största 
höjningen på 30 år, och Fed och ECB höjde samma månad med 75 bps 
vardera. Under året har den svenska 2-åriga statsräntan stigit närmare 300 
bps. Fondens strategiskt korta position i svenska staten inledningsvis av 
året bidrog positivt till avkastningen och exponeringen mot rörliga 
företagsobligationer med kort löptid inom de industribolag som gått starkt 
under året gynnades. Emellertid bidrog fondens exponering mot 
säkerställda bostadsobligationer och företagsobligationer med fast 
kupongränta negativt till fondens avkastning. Vid halvårsskiftet bytte 
fonden index till 75% OMRX TBILL, 25% OMRX Mortgage Bond Index 
1-3Y och fonden har under andra halvan av 2022 ökat andelen 
säkerställda bostadsobligationer. Aktiviteten i den svenska 
primärmarknaden har varit lägre jämfört med 2021 och 2020. I oktober 
och november förbättrades emellertid riskaptiten och kreditspreadar gick 
ihop, den svenska emissionsmarknaden kom igång igen och fonden var 
bland annat med i emissioner utgivna av Electrolux AB och Borgo AB. 
Fonden har fortsatt hög kreditkvalitet och god likviditetsnivå. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. 
Fonden placerar i räntebärande instrument med kort återstående 
räntebindningstid och har därmed en lägre ränterisk än en fond som 
placerar i räntebärande instrument med längre återstående 
räntebindningstid. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden på 
innehaven i fonden ska över tid uppgå till mindre än 1 år. Fondens 
placeringar är koncentrerade till värdepapper utgivna av stater och företag 
som är noterade i svenska kronor. Detta innebär att risken i fonden kan 
vara högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner. En placering i ett räntebärande instrument 
innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en 
emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens 
andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av företag eller 
stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i 
räntebärande placeringar av hög kreditvärdighet, s.k. investment grade. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 
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Handelsbanken Kor tränta SEK, for ts.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 5,8%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 2,5%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  

1 juli 2022 ändrades fondens jämförelseindex från OMRX Treasury Bill 
Index till OMRX Treasury Bill Index (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y 
Index (25%).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Kortränta SEK A1 - SEK 104,84 105,11 104,92 104,35 104,16 104,32 104,48 104,34 104,52 103,59
 Kortränta SEK A9 - SEK 100,65 100,83 100,59 - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK 105,35 105,51 105,22 104,54 104,24 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 93,52 94,71 95,50 95,46 95,77 95,92 97,03 97,88 99,54 100,15

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 2 024 1 181 4 175 -4 344 817 -9 007 -1 224 9 550 4 102 5 056

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 26 110 24 183 23 010 18 727 23 057 22 272 31 428 32 649 23 181 18 878
 Kortränta SEK A1 - SEK 19 993 17 831 17 228 12 319 14 936 13 798 18 755 29 290 21 393 17 748
 Kortränta SEK A9 - SEK 133 78 127 - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK 343 151 199 439 398 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 5 642 6 122 5 455 5 665 7 369 8 474 12 673 3 359 1 788 1 130

Antal andelar totalt, tusental 255 587 236 500 224 478 184 769 227 855 220 607 310 103 315 026 222 633 182 603
 Kortränta SEK A1 - SEK 190 687 169 653 164 195 118 055 143 393 132 264 179 499 280 711 204 671 171 325
 Kortränta SEK A9 - SEK 1 325 775 1 265 - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK 3 252 1 435 1 895 4 200 3 821 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 60 323 64 639 57 122 59 343 76 951 88 343 130 604 34 315 17 962 11 278

Total avkastning i %  
 Kortränta SEK A1 - SEK -0,2 0,2 0,5 0,2 -0,2 -0,2 0,1 -0,2 0,9 1,2
 Kortränta SEK A9 - SEK -0,2 0,2 0,6 - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK -0,1 0,3 0,6 0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,0 1,2 1,6
 Kortränta SEK B1 - SEK -0,2 0,2 0,5 0,2 -0,2 -0,2 0,1 -0,2 0,9 1,2

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Kortränta SEK A1 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,5 0,9
 Kortränta SEK A9 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,5 0,9
 Kortränta SEK B1 - SEK 0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,3 0,5 0,9

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Kortränta SEK A1 - SEK 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
 Kortränta SEK A9 - SEK 0,3 - - - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Kortränta SEK A1 - SEK 0,0 0,4 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,4 1,1 1,9
 Kortränta SEK A9 - SEK 0,0 - - - - - - - - -
 Kortränta SEK A10 - SEK 0,1 0,5 0,5 0,1 -0,1 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 0,0 0,4 0,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,4 1,1 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,7 -0,5 0,1 0,7 1,0

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Kortränta SEK A1 - SEK 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,9 1,4 1,5 1,7
 Kortränta SEK A10 - SEK 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 -0,1 0,3 0,8 0,9 0,9

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Kortränta SEK A1 - SEK 0,2 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9
 Kortränta SEK A10 - SEK 0,4 0,7 0,9 1,0 1,2 - - - - -
 Kortränta SEK B1 - SEK 0,2 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -0,2 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,2 1,5 1,7 1,9

Utdelning per andel, SEK 0,95 0,96 0,48 0,48 0,00 0,97 0,98 1,49 1,50 1,76

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  OMRX Treasury Bill Index (75%) och OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (25%). 
T o m  2022-06-30: OMRXTBILL 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Kortränta SEK A1 0,15
 Kortränta SEK A9 0,08
 Kortränta SEK A10 0,05
 Kortränta SEK B1 0,15

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Kortränta SEK A1 0,15
 Kortränta SEK A9 0,08
 Kortränta SEK A10 0,05
 Kortränta SEK B1 0,15

Årlig avgift, % 
 Kortränta SEK A1 0,15
 Kortränta SEK A9 0,08
 Kortränta SEK A10 0,05
 Kortränta SEK B1 0,15

Transaktionskostnader, tSEK 263

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Kortränta SEK A1 14,93
 Kortränta SEK A9 7,97
 Kortränta SEK A10 4,98
 Kortränta SEK B1 14,93

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Kortränta SEK A1 0,98
 Kortränta SEK A9 0,52
 Kortränta SEK A10 0,33
 Kortränta SEK B1 0,98

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 16,5

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 0,4 

Total risk % - A9 SEK 0,4 

Total risk % - A10 SEK 0,4 

Total risk % - B1 SEK 0,4 

Total risk i index % - A1 SEK 0,3 

Total risk i index % - A9 SEK 0,3 

Total risk i index % - A10 SEK 0,3 

Total risk i index % - B1 SEK 0,3 

Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
Index (75%) och OMRX

Mortgage Bond 1-3 y
Index (25%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK 0,0 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 0,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 0,0 

Informationskvot - A1 SEK 0,1 

Informationskvot - A9 SEK 0,3 

Informationskvot - A10 SEK 0,4 

Informationskvot - B1 SEK 0,1 

Sharpekvot - A1 SEK -0,2 

Sharpekvot - A9 SEK 0,0 

Sharpekvot - A10 SEK 0,1 

Sharpekvot - B1 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,3 

Duration, år 0,6 

Spreadexponering % 1,0 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -312 892 -90 938
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 158 12 725
Ränteintäker 305 888 147 919
Utdelningar 0 0
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -6 846 69 706

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 39 357 31 471
Räntekostnader 4 740 1 181
Övriga kostnader 263 239
Summa kostnader 44 360 32 892
Årets resultat -51 206 36 814

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 4 600 22 178

Realisationförluster -100 805 -69 602

Orealiserade vinster/förluster -216 686 -43 514

Summa -312 892 -90 938

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 35 043 18 538

Realisationförluster -30 754 -7 915

Orealiserade vinster/förluster -4 131 2 102

Summa 158 12 725

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 19 494 059 74,7 15 439 689 63,8
Penningmarknadsinstrument 4 266 280 16,3 4 458 813 18,4
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 23 760 339 91,0 19 898 502 82,3
Bankmedel och övriga likvida 
medel 2 260 712 8,7 4 670 800 19,3
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 91 880 0,4 26 822 0,1
Övriga tillgångar 490 0,0 874 0,0
Summa tillgångar 26 113 421 100,0 24 596 998 101,7

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 327 0,0 1 237 0,0
Övriga skulder - - 413 180 1,7
Summa skulder 3 327 0,0 414 417 1,7
Fondförmögenhet Not 1) 26 110 094 100,0 24 182 581 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument - 11 627 0,0

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 24 182 581 23 010 122
Andelsutgivning 1) 11 497 742 14 255 734
Andelsinlösen 1) -9 457 144 -13 059 793
Resultat enligt resultaträkning -51 206 36 814
Utdelning till andelsägarna -61 879 -60 297
Fondförmögenhet vid periodens slut 26 110 094 24 182 581

1) Varav 15 554 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   74,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 300 000 288 021 1,1 
Nordea Hypotek 5535 1% 2025-09-17 200 000 186 958 0,7 
Stadshypotek 1588 1,5% 2024-03-01 400 000 392 400 1,5 
Stadshypotek 1589 1,5% 2024-12-03 400 000 385 692 1,5 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 450 000 421 272 1,6 
Stadshypotek 1591 0,5% 2026-06-01 100 000 90 241 0,3 
Stadshypotek FRN 2025-12-03 200 000 204 350 0,8 
Swedbank Hypotek 194 1% 2024-09-18 700 000 672 161 2,6 
Swedbank Hypotek 195 1% 2025-06-18 450 000 423 716 1,6 
  3 064 811 11,7 
STAT OCH KOMMUN

Kommuninvest 0,625% 2023-06-01 100 000 99 120 0,4 
Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 800 000 790 752 3,0 
Statsobligation 1058 2,5% 2025-05-12 500 000 496 525 1,9 
  1 386 397 5,3 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

NIB 0,125% 2023-04-11 16 000 15 888 0,1 
  15 888 0,1 
ÖVRIGA

Atrium Ljungberg FRN 2023-03-29 70 000 69 626 0,3 
Atrium Ljungberg FRN 2023-07-07  300 000 296 874 1,1 
BillerudKorsnäs 1,5% 2023-03-20 100 000 99 585 0,4 
BlueStep Bank 4,843% 2024-10-14 48 000 47 659 0,2 
BlueStep Bank FRN 2023-04-27  100 000 100 131 0,4 
BlueStep Bank FRN 2025-10-08 100 000 100 790 0,4 
Borgo 4,95% 2024-11-25 100 000 99 075 0,4 
Electrolux 4,363% 2024-11-18 250 000 248 863 1,0 
Fabege FRN 2024-04-12 200 000 195 182 0,7 
Fastighets AB Balder FRN 2024-06-05 100 000 96 032 0,4 
Fastighets AB Stenvalvet FRN 2023-11-01 100 000 98 039 0,4 
HEBA Fastighets FRN 2023-09-27 200 000 195 900 0,8 
HEBA Fastighets FRN 2024-04-26  20 000 19 405 0,1 
Heimstaden Bostad 0,875% 2024-01-22 100 000 94 501 0,4 
Heimstaden Bostad 0,933% 2023-11-23 330 000 315 358 1,2 
Hemsö Fastighets FRN 2023-04-04 100 000 100 007 0,4 
Hemsö Fastighets FRN 2024-05-10 100 000 99 144 0,4 
Hemsö FRN 2023-02-13 100 000 99 974 0,4 
Hemsö FRN 2024-02-22 350 000 347 638 1,3 
Hufvudstaden 1,31% 2023-06-28  144 000 141 657 0,5 
Humlegården Fast 2,63% 2024-04-26 350 000 335 521 1,3 
Husqvarna 1,375% 2023-02-14 42 000 41 907 0,2 
Industrivärden FRN 2023-02-20 114 000 113 919 0,4 
Intea Fastigheter FRN 2023-09-01  150 000 148 365 0,6 
Intea Fastigheter FRN 2024-02-07 100 000 97 291 0,4 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2023-03-27 100 000 99 939 0,4 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2023-06-16 200 000 199 740 0,8 
Landshypotek FRN 2023-04-21 50 000 50 049 0,2 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Landshypotek FRN 2023-09-08 150 000 150 390 0,6 
Landshypotek FRN 2024-06-10 100 000 99 797 0,4 
Lifco FRN 2023-03-02 144 000 143 961 0,6 
Lifco FRN 2023-09-06 78 000 77 690 0,3 
Länsförsäkringar 0,353% 2023-10-12  100 000 97 284 0,4 
Länsförsäkringar 0,463% 2024-10-28 100 000 93 418 0,4 
Länsförsäkringar 1% 2023-05-22  140 000 138 667 0,5 
Länsförsäkringar FRN 2023-05-17 148 000 148 314 0,6 
Länsförsäkringar FRN 2023-10-12 160 000 160 166 0,6 
Länsförsäkringar FRN 2024-03-15 100 000 100 035 0,4 
NIBE Industrier FRN 2023-09-04  226 000 226 095 0,9 
Rikshem FRN 2023-02-01 120 000 119 969 0,5 
Rikshem FRN 2023-02-13 100 000 99 982 0,4 
Rikshem FRN 2023-07-18  100 000 99 942 0,4 
Rikshem FRN 2023-11-22  200 000 198 952 0,8 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 250 000 242 788 0,9 
SBAB 0,245% 2023-02-13 100 000 99 694 0,4 
SBAB 0,315% 2024-01-18 300 000 288 744 1,1 
SBAB 0,7395% 2023-01-24 90 000 89 883 0,3 
SBAB 0,89% 2023-06-05 100 000 98 913 0,4 
SBAB FRN 2023-04-24 233 000 233 100 0,9 
SBAB FRN 2024-01-15 70 000 70 260 0,3 
Scania 0,581% 2023-11-11 100 000 96 747 0,4 
Scania 4,25% 2024-11-25 168 000 166 139 0,6 
Scania FRN 2023-04-19 550 000 549 043 2,1 
Scania FRN 2024-01-24 250 000 248 145 1,0 
Scania FRN 2024-03-31 50 000 49 605 0,2 
SEB Bolån 576 1% 2023-12-20 200 000 195 856 0,8 
SEB Bolån 579 1% 2024-12-18 400 000 381 564 1,5 
Securitas FRN 2024-02-23 85 000 84 228 0,3 
SFF FRN 2023-05-31 138 000 136 696 0,5 
SFF FRN 2023-09-01 116 000 114 112 0,4 
SFF FRN 2024-02-21 46 000 44 695 0,2 
SFF FRN 2024-02-28 114 000 110 847 0,4 
Skandiabanken FRN 2023-04-20 100 000 99 984 0,4 
Sparbanken Syd 1,154% 2023-04-14 84 000 83 377 0,3 
Svensk Exportkredit 0,1425% 2023-06-26 100 000 98 590 0,4 
Svensk Exportkredit 0,235% 2023-11-08 75 000 72 957 0,3 
Svenska Handelsfastigheter FRN 2023-05-04 30 000 29 737 0,1 
Swedavia 0,25% 2023-09-08 84 000 81 702 0,3 
Swedavia FRN 2023-11-17 90 000 89 518 0,3 
Swedbank 1,165% 2023-05-04 100 000 99 253 0,4 
Swedbank 1% 2023-03-29 100 000 99 513 0,4 
Swedbank FRN 2023-05-04 111 000 111 125 0,4 
Telia 3,625% 2023-11-08 100 000 99 607 0,4 
Vasakronan 0,318% 2024-08-30 70 000 65 504 0,3 
Vasakronan FRN 2023-11-17 250 000 249 418 1,0 
Vasakronan FRN 2024-02-26 300 000 300 051 1,1 
Volvo Treasury 2,43% 2024-05-20 250 000 244 053 0,9 
Volvo Treasury 4,075% 2024-11-04 285 000 283 601 1,1 
Volvo Treasury FRN 2023-05-26 300 000 299 814 1,1 
Volvo Treasury FRN 2023-12-13 100 000 100 392 0,4 
Volvo Treasury FRN 2024-02-26 220 000 219 463 0,8 
Volvofinans Bank FRN 2023-05-22 100 000 99 855 0,4 
Volvofinans Bank FRN 2023-09-22 50 000 49 954 0,2 
Wallenstam FRN 2024-04-26  24 000 23 152 0,1 
Willhem 3,955% 2024-09-09 300 000 297 417 1,1 
Willhem FRN 2023-05-26  50 000 50 029 0,2 
Willhem FRN 2024-02-23 250 000 248 313 1,0 
  12 704 264 48,7 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Aktia Bank FRN 2023-09-11 62 000 61 752 0,2 
Arla Foods Finance FRN 2023-07-03 55 000 54 877 0,2 
Arla Foods Finance FRN 2024-04-03 98 000 97 569 0,4 
BMW Finance FRN 2023-06-19 150 000 149 801 0,6 
Danske Bank 2,085% 2025-04-05 100 000 97 300 0,4 
DNB Bank FRN 2025-03-24 200 000 199 286 0,8 
Jyske Bank 1,875% 2025-04-12 100 000 96 571 0,4 
Nordea Bank 0,933% 2023-05-19 350 000 346 759 1,3 
Nordea Bank FRN 2023-06-27 47 000 46 942 0,2 
Olav Thon Eiendom FRN 2023-09-27 230 000 227 866 0,9 
SpareBank 1 SR FRN 2023-10-12 100 000 99 993 0,4 
Telenor FRN 2024-03-19 192 000 191 731 0,7 
Toyota Motor Fin BV 0,255% 2023-10-02 300 000 293 070 1,1 
VW Financial Services NV FRN 2023-01-21  260 000 259 899 1,0 
VW Financial Services NV FRN 2024-01-28 100 000 99 285 0,4 
  2 322 699 8,9 
Noterade räntebärande värdepapper  19 494 059 74,7 

Övriga finansiella instrument   16,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

CERTIFIKAT

Arla Foods Finance CP 2023-03-15 50 000 49 663 0,2 
Atrium Ljungberg AB DI FC 2023-03-06 50 000 49 730 0,2 
Atrium Ljungberg DI FC 2023-02-07 75 000 74 775 0,3 
AxFast DI FC 2023-01-16 50 000 49 933 0,2 
AxFast DI FC 2023-01-19 40 000 39 936 0,2 
Fabege DI FC 2023-02-28 140 000 139 324 0,5 
Fastighets AB Stenvalvet DI FC 2023-01-19 85 000 84 878 0,3 
HEBA Fastighets DI FC 2023-02-28 90 000 89 582 0,3 
Heimstaden Bostad DI FC 2023-02-07 150 000 149 550 0,6 
Hennes & Mauritz DI FC 2023-01-31 80 000 79 807 0,3 
Hexagon AB DI FC 2023-03-13 100 000 99 347 0,4 
Hexagon AB DI FC 2023-04-12 250 000 247 556 0,9 
Hexagon DI FC 2023-01-16 150 000 149 799 0,6 
Hexagon DI FC 2023-03-02 100 000 99 461 0,4 
Hexpol AB DI FC 2023-03-08 50 000 49 700 0,2 
Hexpol DI FC 2023-01-27 75 000 74 830 0,3 
Husqvarna DI FC 2023-02-15 200 000 199 264 0,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Husqvarna DI FC 2023-03-13 75 000 74 544 0,3 
Husqvarna DI FC 2023-04-05 100 000 99 160 0,4 
Intea Fastigheter DI FC 2023-02-28 80 000 79 628 0,3 
Intea Fastigheter DI FC 2023-03-02 65 000 64 687 0,2 
Loomis AB DI FC 2023-03-07 80 000 79 528 0,3 
Olav Thon Eiendom CP 2023-02-21 75 000 74 685 0,3 
Olav Thon Eiendom CP 2023-03-07 50 000 49 725 0,2 
Sandvik Treasury DI FC 2023-01-24 150 000 149 728 0,6 
Sandvik Treasury DI FC 2023-02-10 106 000 105 666 0,4 
Sandvik Treasury DI FC 2023-03-08 100 000 99 465 0,4 
SEB DI BAC 2023-08-01 60 000 58 916 0,2 
Skandiabanken DI BAC 2023-02-15 70 000 69 827 0,3 
Sobi DI FC 2023-02-24 60 000 59 712 0,2 
Sobi DI FC 2023-03-15 90 000 89 394 0,3 
Sveaskog DI FC 2023-01-27 100 000 99 806 0,4 
Trelleborg Treasury DI FC 2023-02-14 200 000 199 224 0,8 
Trophi Fastighets DI FC 2023-03-24 75 000 74 421 0,3 
Vasakronan DI FC 2023-03-16 200 000 198 833 0,8 
VW Finans Sverige DI FC 2023-01-19 50 000 49 928 0,2 
VW Finans Sverige DI FC 2023-02-16 100 000 99 645 0,4 
VW Finans Sverige DI FC 2023-02-21 75 000 74 701 0,3 
VW Finans Sverige DI FC 2023-02-21 120 000 119 513 0,5 
VW Finans Sverige DI FC 2023-03-16 100 000 99 408 0,4 
VW Finans Sverige DI FC 2023-03-28 50 000 49 641 0,2 
Wallenstam DI FC 2023-01-19 65 000 64 896 0,2 
Wallenstam DI FC 2023-01-23 55 000 54 894 0,2 
Certifikat  4 066 710 15,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

STATSSKULDSVÄXLAR

SSVX 2023-02-15 200 000 199 570 0,8 
Statsskuldsväxlar  199 570 0,8 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  23 760 339 91,0 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  2 349 755 9,0 
Total summa fondförmögenhet  26 110 094 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Stadshypotek 5,7 

Svenska staten 5,7 

Volvo Treasury 4,4 

Scania CV 4,2 

Swedbank Hypotek 4,2 

SBAB 3,4 

Vasakronan 3,1 

Länsförsäkringar Bank 2,8 

Hemsö Fastighets 2,5 

SEB 2,4 

Hexagon 2,3 

Willhem 2,3 

Heimstaden Bostad 2,1 

Rikshem 2,0 

VW Finans Sverige 1,9 

Atrium Ljungberg 1,9 

Nordea Hypotek 1,8 

Husqvarna 1,6 

Svensk FastighetsFinansiering 1,6 

Nordea Bank Abp 1,5 

Intea Fastigheter 1,5 

Volkswagen Financial Services NV 1,4 

Sandvik Treasury 1,4 

Olav Thon Eiendomsselskap 1,3 

Fabege 1,3 

Swedbank 1,2 

HEBA Fastighets 1,2 

Landshypotek Bank 1,1 

Investmentaktiebolaget Latour 1,1 

BlueStep Bank 1,0 

Lifco 0,8 

Arla Foods Finance 0,8 

Fastighets AB Stenvalvet 0,7 

Svensk Exportkredit 0,7 

Swedavia 0,7 

Skandiabanken 0,7 

Volvofinans Bank 0,6 

Swedish Orphan Biovitrum 0,6 

Wallenstam 0,5 

Hexpol 0,5 

AxFast 0,3 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kortränta SEK

Identifieringskod för juridiska personer: 549300B8ET23GDYD7P16

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
30,67% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 30,67% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
Begränsning av klimatförändringar.
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
God utbildning (SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla
grundläggande service (SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen
(SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 30,67%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 319,11

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

1 390,52

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

14,49%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 250,74 46,36% 85,56%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3 067,10 46,36% 85,56%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 342 069,20 46,36% 85,56%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

5 317,84

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

347 387,11

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

319,11 46,36% 85,56%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

4,89 46,36%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

1 390,52 31,78% 85,56%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

24,30 31,78%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 47,94% 85,56%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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1.5 Andel av icke-förnybar
energiförbrukning och energiproduktion

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

56,49% 31,34% 85,56%

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

4,32% 8,93% 85,56%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,56

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,07

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,44

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 49,83% 85,56%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

9,08 0,39% 85,56%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,38 8,30% 85,56%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 83,61% 85,56%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

41,45% 42,42% 85,56%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 85,56%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

39,66% 31,78% 85,56%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 83,61% 85,56%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

50,71% 49,83% 85,56%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

9,12% 43,89% 85,56%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,07 5,79% 5,79%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 5,79% 5,79%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 - 3,03% SE

Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 - 2,57% SE

Scania CV FRN 2023-04-19 - 2,10% SE

Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 - 1,90% SE

Swedbank Hyp 195 1,00% 2025-06-18 - 1,62% SE

Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 - 1,61% SE

Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 - 1,50% SE

Stadshypotek 1589 1.50% 2024-12-03 - 1,48% SE

SEB Bolån 579 1,00% 2024-12-18 - 1,46% SE

Hemsö Fastighets AB FRN 2024-02-22 - 1,33% SE

Nordea Bank Abp 0,933% 2023-05-19 - 1,33% FI

Humlegården Fastigheter AB 2,63% 2024-04-
26

- 1,29% SE

Heimstaden Bostad AB 0,933% 2023-11-23 - 1,21% SE

Vasakronan AB FRN 2024-02-26 - 1,15% SE

Volvo Treasury AB FRN 2023-05-26 - 1,15% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

91,35%

Nr 2 Annat
8,65%

Nr 1A Hållbara
30,67%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

60,68%

Taxonomiförenliga
1,82%

Andra
miljörelaterade

26,03%

Sociala
2,82%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 26,03% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 1,82% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 2,82% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 3 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kortranta SEK, org.nr 802014-5614 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfi:irt en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kortranta SEK for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enl igt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kortranta SEK:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av 
dess finans iella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige . Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i i:ivrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gi:ir inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och i:ivervaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i i:ivrigt inhamtat under revisionen samt bedi:imer om informationen i i:ivrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utfi:irts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedi:imer ar ni:idvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentl iga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den lJ mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  KEVIN LIANG

Handelsbanken Kreditt 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande 
värdepapper emitterade i den europeiska kreditmarknaden, dvs. 
värdepapper emitterade av europeiska företag (legal hemvist i Europa) 
samt andra räntebärande värdepapper emitterade i en europeisk valuta. 
Maximalt 15% av fondens värde får vara placerat i värdepapper från 
emittenter utanför Europa emitterade i en europeisk valuta. Fondens 
placeringar är valutasäkrade i norska kronor. Maximalt 5% av fondens 
värde får vara exponerat för valutarisk. Fonden kan även investera i 
terminer baserade på statsobligationer från USA i syfte att hantera ränte- 
och kreditrisk. Fondens medel får placeras i räntebärande finansiella 
instrument med lägsta rating BB- från Standard & Poor's eller 
motsvarande Ba3 från Moody's. Om det finansiella instrumentet saknar 
officiell rating och inte är av typen subordinerad skuld används emittentens 
officiella rating. Om officiell rating saknas kan internt bedömd 
kreditvärdighet användas. Fonden ska ha en modifierad duration mellan 
noll och tre. Kreditdurationen begränsas till fem. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer 
emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila 
bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive 
Euro High Yield BB 1-5 Year (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste 

åren varit något lägre än tidigare år. Kraftig stigande inflation medförde 
högra räntor samt stor volatilitet på räntemarknaderna. Markant 
omskiftning i penningpolitik globalt har skapat osäkerhet i 
finansmarknaden. Kreditspreadar steg kraftigt under hela året. Den ökade 
marknadsvolatiliteten, särskilt för företagsobligationer, innebär att den 
aktiva risken stigit. Kortare spreadduration bidrog med minskad volatilitet 
med avseende på fondens positioner. 

Portföljen

Fonden sjönk med -5,1% under 2022*.  
Obligationsmarknaden hade ett av de historiskt svagaste resultaten i 
historien det här året. Stigande inflation, påeldad av logistiska utmaningar 
och en energipriskris, samt en helomvändning i de stora centralbankernas 
penningpolitik ledde till dramatisk högre obligationsräntor. Kraftigt negativ 
avkastning på statsobligationer påverkade stämningen på marknaden 
negativt. Oro för lågkonjunktur minskade riskviljan hos investerare. 
Kreditspreadar i alla betygskategorier ökade väsentligt. Den europeiska 
kreditmarknaden återhämtade sig från djupa nedgångar under den andra 
hälften av året. Resultatet för helåret förblir negativt, på grund av bredare 
kreditspreadar. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av medelhög risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. 
Fondens modifierade duration kommer att vara mellan 0 till 3 år. Fondens 
placeringar är koncentrerade geografiskt till innehav emitterade i den 
europeiska marknaden. Då fonden består av olika andelsklasser kan 
förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. Fonden investerar i företagsobligationer där likviditeten ofta är 
lägre, och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med 
räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens möjligheter att 
hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. En placering i ett 
räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av 
en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre kreditrisk s.k. high 
yield. Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i 
syfte att öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att 
fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 180,2%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 56,9%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 70,2%
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Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
1 juli 2022 ändrades fondens jämförelseindex från Solactive EUR HY BB 
1-5 Year ex. Financials NOK TR Index (50%),  Solactive NOK Fixed 
Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (50%) till Solactive 
Euro High Yield BB 1-5 y ex. Financials NOK Hedged TR Index. 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Kreditt A1 - SEK 117,65 120,28 109,29 - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK 97,06 102,22 99,42 100,92 - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK 98,82 103,51 100,12 101,07 - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK 295 -472 121 3 359 - - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 3 337 3 230 3 601 3 388 - - - - - -
 Kreditt A1 - SEK 0 0 0 - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK 2 615 2 867 3 263 3 015 - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK 722 363 338 373 - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 34 253 31 550 36 200 33 567 - - - - - -
 Kreditt A1 - SEK 3 1 1 - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK 26 943 28 043 32 818 29 876 - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK 7 307 3 506 3 380 3 691 - - - - - -

Total avkastning i %  
 Kreditt A1 - SEK -2,2 10,1 -11,3 - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK -5,1 2,8 -1,5 0,9 - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK -4,5 3,4 -0,9 1,1 - - - - - -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Kreditt A1 - SEK 2,6 9,0 -9,7 - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK -0,4 1,8 0,3 0,8 - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK -0,4 1,8 0,3 0,8 - - - - - -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Kreditt A1 - SEK 3,4 7,8 - - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK 3,4 7,8 - - - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK 3,4 7,8 - - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Kreditt A1 - SEK 3,8 -1,2 - - - - - - - -
 Kreditt A1 - NOK -1,2 0,6 - - - - - - - -
 Kreditt A10 - NOK -0,7 1,2 - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 5,7 -0,8 - - - - - - - -
NOK 0,7 1,1 - - - - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 - - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive Euro High Yield BB 1-5 y ex. Financials NOK Hedged TR IndexSolactive  
T o m  2021-01-13: Solactive EUR HY BB 1-5 Year ex. Financials NOK TR Index (50 %) + ST1X (50%) 
T o m  2022-06-30: Solactive EUR HY BB 1-5 Year ex. Financials NOK TR Index (50%) + Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (50%) 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Kreditt A1 0,75
 Kreditt A10 0,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Kreditt A1 0,75
 Kreditt A10 0,20

Årlig avgift, % 
 Kreditt A1 0,75
 Kreditt A10 0,20

Transaktionskostnader, tNOK 22

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Kreditt A1 70,79
 Kreditt A10 18,93

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Kreditt A1 4,76
 Kreditt A10 1,27

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,1

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 11,1 

Total risk % - A1 NOK 5,4 

Total risk % - A10 NOK 5,4 

Total risk i index % - A1 SEK 11,1 

Total risk i index % - A1 NOK 5,2 

Total risk i index % - A10 NOK 5,2 

Jämförelseindex Solactive Euro High
Yield BB 1-5 y ex.

Financials NOK Hedged
TR IndexSolactive

Aktiv avkastning % - A1 SEK -2,0 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -1,9 

Aktiv avkastning % - A10 NOK -1,3 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A10 NOK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK 0,3 

Sharpekvot - A1 NOK -0,3 

Sharpekvot - A10 NOK -0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,5 

Sharpekvot i index - A1 NOK 0,0 

Sharpekvot i index - A10 NOK 0,0 

Duration, år 1,4 

Spreadexponering % 20,5 

* Fonden har funnits i mindre än två år och beräkning av historisk risk är inte tillämpligt. För definitioner, se under allmänna 
sidor i slutet av den samlade fondrapporten 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 
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Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -215 544 -72 286
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** 12 086 1 664
Ränteintäker 145 596 114 379
Utdelningar 0 -272
Valutakursvinster och -förluster netto -107 319 80 643
Övriga intäkter 0 1 222
Summa intäkter och värdeförändring -165 180 125 351

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 21 295 24 098
Räntekostnader 917 774
Övriga kostnader 22 90
Summa kostnader 22 234 24 962
Årets resultat -187 414 100 389

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 20 920 53 412

Realisationförluster -35 536 -72 690

Orealiserade vinster/förluster -200 928 -53 008

Summa -215 544 -72 286

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 25 553 18 182

Realisationförluster -10 993 -18 554

Orealiserade vinster/förluster -2 474 2 037

Summa 12 086 1 664

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 3 093 156 92,7 2 956 893 91,6
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 23 947 0,7 28 151 0,9
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 3 117 103 93,4 2 985 044 92,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 189 758 5,7 220 601 6,8
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 32 378 1,0 26 036 0,8
Summa tillgångar 3 339 239 100,1 3 231 681 100,1

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 0,0 135 0,0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 0 0,0 135 0,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 1 846 0,1 1 907 0,1
Summa skulder 1 846 0,1 2 043 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 3 337 393 100,0 3 229 639 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 25 982 0,8 35 801 1,1
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument - 5 077 0,2

1) Likvida medel 25 982 tNOK 

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 3 229 639 3 601 437
Andelsutgivning 903 928 464 667
Andelsinlösen -608 760 -936 854
Resultat enligt resultaträkning -187 414 100 389
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 3 337 393 3 229 639

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   85,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

Handelsbanken 4,375% Perp 3 000 26 375 0,8 
Länsförsäkringar 20 FRN Perp 22 000 20 535 0,6 
MEKO FRN 2026-03-18 17 500 15 847 0,5 
Orexo FRN 2025-02-11 33 750 30 642 0,9 
SBAB FRN 2030-06-03 20 000 18 764 0,6 
SBAB FRN Perp 78 000 71 453 2,1 
SBAB FRN Perp 8 000 7 616 0,2 
SEB 5,125% Perp 8 800 80 802 2,4 
Storskogen Group FRN 2025-12-01 15 000 10 260 0,3 
Swedavia 19 FRN Perp 50 000 45 728 1,4 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

Swedbank 4% Perp 9 400 71 437 2,1 
  399 458 12,0 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Adevinta 2,625% 2025-11-15 2 500 24 435 0,7 
Ageas Finance 3,875% Perp 4 000 31 769 1,0 
Aider Konsern FRN 2026-05-20 15 000 14 588 0,4 
Allianz SE 3,2% Perp 10 000 73 387 2,2 
Allianz SE 3,5% Perp 3 600 29 929 0,9 
AT&T 2,875% Perp 8 000 75 385 2,3 
Austevoll FRN 2023-06-21 25 000 24 937 0,7 
Benchmark Hldg FRN 2025-09-27 54 000 54 203 1,6 
Bewi FRN 2026-09-03 6 100 61 119 1,8 
BNP Paribas 4,5% 2030-02-25 3 375 25 561 0,8 
BNP Paribas 4,625% Perp 5 000 40 507 1,2 
BNP Paribas FRN 2030-02-21 20 000 19 502 0,6 
Bonheur FRN 2026-07-13 35 000 34 278 1,0 
Crayon Group Holding FRN 2025-07-15 104 500 101 931 3,1 
Credit Agricole 6,875% perp 8 000 75 651 2,3 
Deutsche Boerse 2% 2048-06-23 2 000 18 338 0,5 
DNB Bank 4,875% Perp 8 997 83 046 2,5 
DNB Bank FRN Perp 14 000 14 036 0,4 
DNB Bank FRN Perp 20 000 20 132 0,6 
Erste Bank 3,375% Perp 6 000 49 157 1,5 
GlaxoSmithKline Capital 1,25% 2028-10-12 3 000 29 506 0,9 
GLX Holding FRN 2023-12-08 89 000 86 719 2,6 
Grieg Seafood FRN 2025-06-25 29 500 28 965 0,9 
Infineon 3,625% Perp 2 500 23 457 0,7 
Infront FRN 2026-10-28 5 000 50 241 1,5 
ING Groep NV 3.875% Perp 10 000 71 916 2,2 
IQVIA Inc 2,25% 2029-03-15 3 500 30 927 0,9 
Jyske Bank FRN 2031-03-24 72 000 67 744 2,0 
La Banque Postale 3,875% Perp 10 000 91 184 2,7 
Landbk Baden-Wurttemb 4% Perp 12 000 100 666 3,0 
Leröy Seafood 3,35% 2031-09-17 36 000 30 713 0,9 
Leröy Seafood FRN 2027-09-17 11 000 10 625 0,3 
Link Mobility Group Holding 3,375% 2025-12-15 10 000 88 093 2,6 
Millicom International FRN 2027-01-20 50 000 45 857 1,4 
Nordax Bank AB FRN 2023-12-12 18 000 17 924 0,5 
Nordea Bank 3,75% Perp 1 000 7 611 0,2 
Nordea Bank 6,125% Perp 5 800 55 478 1,7 
Odfjell FRN 2023-09-19 10 000 10 155 0,3 
Odfjell FRN 2025-01-21 42 000 43 050 1,3 
Oeyfjellet Wind 2,75% 2026-09-14 2 900 26 900 0,8 
OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 20 000 18 786 0,6 
Pelagia Holding FRN 2025-12-08 49 500 47 675 1,4 
Prosus N.V. 1,539% 2028-08-03 1 000 8 493 0,3 
Rabobank 3,25% Perp  5 000 44 691 1,3 
SalMar FRN 2027-01-22 20 000 19 638 0,6 
Sbanken FRN 2024-03-21 Perp  3 000 3 012 0,1 
Scatec FRN 2025-08-19 5 000 46 833 1,4 
Schibsted FRN 2026-11-25 21 000 20 329 0,6 
Schibsted FRN 2027-09-30 41 000 39 967 1,2 
SpareBank 1 SMN FRN 2028-09-04 20 000 19 936 0,6 
SpareBank 1 SMN FRN Perp 22 000 22 042 0,7 
Sparebanken Møre FRN 2028-10-31 10 000 9 958 0,3 
Sparebanken Møre FRN Perp 9 000 9 008 0,3 
Sparebanken Sor FRN Perp 8 000 7 955 0,2 
Storebrand Liv FRN 2024-03-25 Perp  82 000 81 444 2,4 
Storebrand Liv FRN 2050-06-19 46 000 44 639 1,3 
Storebrand Liv FRN 2053-02-17 3 200 3 233 0,1 
Telefonica Europe 2,376% Perp 5 700 44 827 1,3 
Tennet Holding 2,374% Perp 2 300 22 251 0,7 
TietoEvry 2% 2025-06-17 1 300 12 918 0,4 
Tryg Forsikring FRN 2023-03-20 41 000 41 122 1,2 
Wallenius Wilhelmsen FRN 2024-09-09 22 000 22 678 0,7 
Wallenius Wilhelmsen FRN 2027-04-21 38 000 38 002 1,1 
Zurich Fin IE FRN 2051-04-19 5 000 37 673 1,1 
  2 456 733 73,6 
Noterade räntebärande värdepapper  2 856 191 85,6 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   7,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

Eika Boligkreditt FRN Perp 5 000 5 016 0,2 
  5 016 0,2 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Fana Sparebank FRN 2033-02-24 3 000 3 022 0,1 
Nordax Bank AB FRN 2023-10-02 21 000 21 025 0,6 
OBOS-banken FRN 2024-06-20 Perp  11 000 11 014 0,3 
OBOS-banken FRN Perp 16 000 15 683 0,5 
Sbanken FRN 2030-08-28 20 000 19 547 0,6 
Sbanken FRN Perp 10 000 9 658 0,3 
Sbanken FRN Perp 2 000 1 977 0,1 
Sbanken FRN Perp 24 000 23 792 0,7 
SpareBank 1 Nord-Norge FRN Perp 11 000 11 018 0,3 
SpareBank 1 Oestlandet FRN Perp 5 000 4 959 0,1 
SpareBank 1 SMN FRN Perp 12 500 12 594 0,4 
Sparebank Ost FRN 2023-09-18 Perp 40 000 40 097 1,2 
Sparebanken Møre FRN 2032-07-06 20 000 19 484 0,6 
Sparebanken Vest FRN 2028-11-23 10 000 9 962 0,3 
Sparebanken Vest FRN Perp 29 300 28 117 0,8 
  231 949 7,0 
Noterade räntebärande värdepapper  236 965 7,1 
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Övriga finansiella instrument   0,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

OTC-DERIVATINSTRUMENT

VALUTATERMINER

NOK/EUR 1)2)  5 445 0,2 
NOK/GBP 3)  1 290 0,0 
NOK/SEK 4)  7 471 0,2 
NOK/USD 5)6)  9 740 0,3 
  23 947 0,7 
OTC-derivatinstrument  23 947 0,7 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  3 117 103 93,4 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  220 290 6,6 
Total summa fondförmögenhet  3 337 393 100,0 
1) tNOK 74 179/tEUR -7 000, motpart Citibank Europe PLC 
2) tNOK 868 630/tEUR -82 000, motpart Svenska Handelsbanken AB (publ) 
3) tNOK 36 795/tGBP -3 000, motpart Citibank Europe PLC 
4) tNOK 286 664/tSEK -295 000, motpart Nordea Bank Abp 
5) tNOK 19 489/tUSD -2 000, motpart Nordea Bank Abp 
6) tNOK 697 396/tUSD -70 000, motpart Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Storebrand Livsförsäkring Norge 3,9 

DNB Bank 3,5 

Allianz 3,1 

SBAB 2,9 

BNP Paribas 2,6 

Nordea Bank Abp 1,9 

Wallenius Wilhelmsen 1,8 

Schibsted 1,8 

Sbanken 1,7 

SpareBank 1 SMN 1,6 

Odfjell 1,6 

Leröy Seafood 1,2 

Nordax Bank AB 1,2 

Sparebanken Møre 1,2 

Sparebanken Vest 1,1 

OBOS-banken 0,8 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Kreditt

Identifieringskod för juridiska personer: 549300W4WWCF5IK0X361

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
27,00% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 27,00% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Jämställdhet (SDG 5), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9, 10 & 11) & Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 27,00%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 174,33

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

506,47

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

15,53%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
 

982



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 8 150,47 71,02% 93,64%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1 148,59 71,02% 93,64%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 30 018,70 71,02% 93,64%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

9 299,18

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

39 317,91

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

174,33 71,02% 93,64%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

41,23 71,02%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

506,47 58,17% 93,64%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

78,56 58,17%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 68,43% 93,64%

1.5 Andel av icke-förnybar Investeringsobjektets andel av icke-

å

61,03% 37,96% 93,64%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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energiförbrukning och energiproduktion förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

4,22% 14,08% 93,64%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,14

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

0,04

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

0,09

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

5,07

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 70,17% 93,64%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00% 93,64%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,41 22,57% 93,64%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 92,83% 93,64%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

73,99% 66,59% 93,64%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

23,64% 3,16% 93,64%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

42,83% 56,47% 93,64%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 92,83% 93,64%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

33,38% 70,17% 93,64%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

1,02% 60,59% 93,64%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,00% 0,00%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 0,00%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Crayon Group Holding ASA FRN 2025-07-15 - 3,05% NO

Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%
Perpetual

- 3,02% DE

LA BANQUE POSTALE S.A. 3,875% Perpetual - 2,73% FR

Link Mobility Group Holding 3,375% 2025-12-
15

- 2,64% NO

GLX HOLDING FRN 2023-12-08 - 2,60% NO

DNB Bank ASA 4,875% Perpetual - 2,49% NO

Storebrand perp FRN 2024-03-25 - 2,44% NO

Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,125%
Perpetual

- 2,42% SE

Credit Agricole SA 6,875% Perpetual - 2,27% FR

AT&T Corp 2,875% Perpetual - 2,26% US

Allianz SE 3,2% Perpetual - 2,20% DE

ING Groep NV 3.875% Perpetual - 2,15% NL

SBAB FRN Perpetual - 2,14% SE

Swedbank AB 4% Perpetual - 2,14% SE

Jyske Bank A/S FRN 2031-03-24 - 2,03% DK

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

93,64%

Nr 2 Annat
6,36%

Nr 1A Hållbara
27,00%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

66,64%

Andra
miljörelaterade

17,38%

Sociala
9,62%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 17,38% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 9,62% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 6 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 4 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Kreditt, org.nr 515603-0339 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Kreditt for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Kreditt:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi , baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag , eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  MIKAEL ROSELL

Handelsbanken Långränta 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande 
värdepapper i svenska kronor utgivna av stater och företag. Fondens 
placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) 
enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt 
motsvarande internt bedömd kreditvärdighet. Den genomsnittliga 
återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två till 
sju år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella 
normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden 
tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom 
områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, 
alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera 
i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är 
involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: HMNI Index HMSD6, SEK Bond Dur 6y 
(70%), HMNI Index HMSMD25 (30%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste 
åren varit något högre än tidigare år. Pandemin medförde att 2020 och 
2021 präglades av stor volatilitet på räntemarknaderna medan 2022 
dominerades av kriget av Ukraina. Sammantaget bidrog 
pandemistimulanser med stigande råvaru- och energipriser till att 
inflationen steg signifikant vilket fick räntor att stiga kraftigt efter att 
Riksbanken och övriga Centralbanker tvingades höja sina respektive 
styrräntor för att stävja inflationsuppgången. Den ökade 
marknadsvolatiliteten, särskilt för statsobligationer och obligationer med 
högt kreditbetyg (AAA-A) bidrog till att den aktiva risken blev något högre 

under 2022 jämfört med tidigare år. Då fonden även första halvåret låg 
positionerad för stigande räntor, som senare under andra halvåret istället 
positionerades för brantare räntekurvor, resulterade i en ökad aktiv risk när 
räntorna steg kraftigt. 

Portföljen

Fonden sjönk med -9,8% under 2022*.   
Den rekordhöga inflationen präglade utvecklingen på de finansiella 
marknaderna under 2022. Bilden av stigande inflationstryck i västvärlden 
befästes av en snabb återhämtning och strama arbetsmarknader till följd 
av de massiva ekonomiska stimulanserna under Covid, komponentbrist till 
följd av kvarvarande restriktioner i Kina och därefter stigande energi-, 
råvaru-, och matpriser i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. 
Centralbankerna agerade kraftfullt för att försöka dämpa den höga 
inflationen. Förutom att höja de korta styrräntor kraftfullt har de stora 
centralbankerna börjat minska sina stora obligationsinnehav i snabb takt, 
så kallad kvantitativ åtstramning. Det är därför inte helt förvånande att 
räntemarknaderna präglats av hög volatilitet, ett svagt sentiment och skral 
likviditet. Under de andra halvåret har inflationsoron gradvis förskjutits mot 
den uppenbara risken för en ekonomisk recession under 2023. 
Riksbanken har i snabb takt höjt styrräntan från 0 till 2,5%, vilket lett till 
påtaglig oro kring den ekonomiska utvecklingen framöver bland annat givet 
hushållens och fastighetsbolagens höga räntekänslighet. Fonden har under 
året haft en lägre ränterisk (duration) än index, vilket gynnat fondens 
relativavkastning.  
En hög och nästintill panikartad efterfrågan på svenska statsobligationer 
och tveksamma besked från Riksgälden bidrog dock till att skillnaden 
mellan svenska statsobligationer och andra AAA såsom säkerställda 
bostadsobligationer, obligationer utgivna av svenska kommuner och 
mellanstatliga organisationer t.ex. världsbanken nådde nivåer vi inte sett 
sedan finanskrisen under sommaren. En snabbt vikande konjunktur, 
finanspolitiska stimulanser och kvantitativ åtstramning från Riksbanken 
talar dock för ett potentiellt påtagligt ökat utbud av svenska 
statsobligationer på lite sikt. Fonden har därför fortsatt varit underviktad 
dessa obligationer, vilket missgynnade fondens relativa utveckling jämfört 
med index under våren och sommaren. Vi förutser dock att 
normaliseringen som inleddes under hösten kommer att fortsätta och 
fonden har därför bibehållit och utökat sin övervikt mot primärt gröna 
obligationer utgivna av svenska kommuner, mellanstatliga organisationer 
såsom EIB och EBRD och svenska säkerställda bostadsobligationer. 
Fonden har fortsatt en mycket hög kreditkvalité och en god likviditetsnivå. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden ska 
över tid uppgå till 2-7 år. Fondens placeringar sker i ett begränsat antal 
emittenter och är koncentrerade till värdepapper utgivna av stater och 
företag som är noterade i svenska kronor. Detta innebär att risken i fonden 
kan vara högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar 
sina investeringar över flera regioner eller sektorer. En placering i ett 
räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av 
en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. 
Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i räntebärande 
värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. 
Fonden investerar endast i räntebärande placeringar av hög 
kreditvärdighet, s.k. investment grade. Fonden får som en del i sin 
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placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar.  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 56,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 31,8%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 40,6%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Långränta A1 - SEK 105,61 117,13 119,17 118,07 116,69 115,80 114,98 110,83 113,01 106,30
 Långränta A9 - SEK 90,37 99,88 101,26 - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK 108,44 119,61 121,02 119,25 117,21 - - - - -
 Långränta B1 - SEK 87,94 98,52 101,25 101,31 101,13 100,36 102,75 101,02 105,63 101,88

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -1 308 3 788 2 775 5 207 611 671 -2 401 -760 4 811 900

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 18 696 22 247 18 797 15 851 10 496 9 795 9 068 9 658 10 646 5 340
 Långränta A1 - SEK 14 580 16 868 13 988 10 275 7 430 8 462 8 394 8 355 8 989 5 081
 Långränta A9 - SEK 3 19 16 - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK 2 517 3 470 3 083 3 919 1 691 - - - - -
 Långränta B1 - SEK 1 596 1 890 1 710 1 486 1 275 1 333 674 1 303 1 657 259

Antal andelar totalt, tusental 179 452 192 403 159 904 136 227 91 693 86 358 79 566 88 284 95 232 50 340
 Långränta A1 - SEK 138 058 144 018 117 384 87 017 63 675 73 076 73 004 75 390 79 545 47 803
 Långränta A9 - SEK 39 191 155 - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK 23 209 29 011 25 474 32 866 14 425 - - - - -
 Långränta B1 - SEK 18 147 19 184 16 891 14 669 12 606 13 282 6 562 12 894 15 687 2 537

Total avkastning i %  
 Långränta A1 - SEK -9,8 -1,7 0,9 1,2 0,8 0,7 3,7 -1,9 6,3 0,0
 Långränta A9 - SEK -9,5 -1,4 1,3 - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK -9,3 -1,2 1,5 1,7 1,3 1,3 4,3 -1,4 6,9 0,6
 Långränta B1 - SEK -9,8 -1,7 0,9 1,2 0,8 0,7 3,7 -1,9 6,3 0,0

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Långränta A1 - SEK -8,8 -1,1 0,9 1,7 1,2 0,2 3,2 0,2 9,3 -1,1
 Långränta A9 - SEK -8,8 -1,1 1,0 - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK -8,8 -1,1 0,9 1,7 1,2 0,2 3,2 0,2 9,3 -1,1
 Långränta B1 - SEK -8,8 -1,1 0,9 1,7 1,2 0,2 3,2 0,2 9,3 -1,1

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Långränta A1 - SEK 1,0 0,7 0,7 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 1,0 1,1
 Långränta A9 - SEK 1,0 - - - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK 1,0 0,7 0,7 0,2 0,3 - - - - -
 Långränta B1 - SEK 1,0 0,7 0,7 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 1,0 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Långränta A1 - SEK -5,9 -0,4 1,1 1,0 0,7 2,2 0,9 2,1 3,1 2,6
 Långränta A9 - SEK -5,5 - - - - - - - - -
 Långränta A10 - SEK -5,3 0,2 1,6 1,5 1,3 - - - - -
 Långränta B1 - SEK -5,9 -0,4 1,1 1,0 0,7 2,2 0,9 2,1 3,1 -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -5,0 -0,1 1,3 1,4 0,7 1,7 1,7 4,7 4,0 0,6

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Långränta A1 - SEK -1,8 0,4 1,5 0,9 1,9 1,7 2,6 3,7 4,5 3,3
 Långränta A10 - SEK -1,3 0,9 2,0 1,4 2,4 - - - - -
 Långränta B1 - SEK -1,8 0,4 1,5 0,9 1,9 1,7 - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -1,3 0,6 1,4 1,3 2,8 2,3 2,7 4,3 4,7 3,1

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Långränta A1 - SEK -0,1 1,5 2,6 2,6 2,6 3,8 3,8 3,4 4,1 4,1
 Långränta A10 - SEK 0,5 2,1 3,2 3,2 3,2 - - - - -
 Långränta B1 - SEK -0,1 - - - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,5 1,7 2,9 3,0 2,9 4,2 4,4 4,1 4,7 4,6

Utdelning per andel, SEK 0,96 1,00 1,01 1,01 0,00 3,08 2,02 2,64 2,55 2,88

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) 70%, HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) 30% 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Långränta A1 0,75
 Långränta A9 0,40
 Långränta A10 0,20
 Långränta B1 0,75

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Långränta A1 0,75
 Långränta A9 0,40
 Långränta A10 0,20
 Långränta B1 0,75

Årlig avgift, % 
 Långränta A1 0,75
 Långränta A9 0,40
 Långränta A10 0,20
 Långränta B1 0,75

Transaktionskostnader, tSEK 1 922

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Långränta A1 70,03
 Långränta A9 37,41
 Långränta A10 18,72
 Långränta B1 70,03

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Långränta A1 4,71
 Långränta A9 2,52
 Långränta A10 1,26
 Långränta B1 4,71

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,3

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 3,4

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 4,2 

Total risk % - A9 SEK 4,2 

Total risk % - A10 SEK 4,2 

Total risk % - B1 SEK 4,2 

Total risk i index % - A1 SEK 4,2 

Total risk i index % - A9 SEK 4,2 

Total risk i index % - A10 SEK 4,2 

Total risk i index % - B1 SEK 4,2 

Jämförelseindex HMNI Swe All
Government Dur Const

6Y (HMSD6) 70%,
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y
(HMSMD25) 30%

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,8 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -0,5 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -0,3 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,8 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -1,4 

Sharpekvot - A9 SEK -1,3 

Sharpekvot - A10 SEK -1,3 

Sharpekvot - B1 SEK -1,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK -1,2 

Sharpekvot i index - A9 SEK -1,2 

Sharpekvot i index - A10 SEK -1,2 

Sharpekvot i index - B1 SEK -1,2 

Duration, år 4,3 

Spreadexponering % 3,1 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -2 310 614 -356 198
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument  ** 10 113 -
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  *** -12 426 -5 115
Ränteintäker 226 427 177 199
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto 703 -
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och värdeförändring -2 085 796 -184 114

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 141 086 138 139
Räntekostnader 2 778 827
Övriga kostnader 1 922 1 663
Summa kostnader 145 786 140 629
Årets resultat -2 231 582 -324 743

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 26 499 40 233

Realisationförluster -367 280 -44 572

Orealiserade vinster/förluster -1 969 833 -351 859

Summa -2 310 614 -356 198

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 145 -

Realisationförluster -707 -

Orealiserade vinster/förluster 9 674 -

Summa 10 113 -

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 306 187 72 437

Realisationförluster -368 069 -83 094

Orealiserade vinster/förluster 49 456 5 542

Summa -12 426 -5 115

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 18 476 907 98,8 20 101 793 90,4
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 9 674 0,1 - -
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 18 486 582 98,9 20 101 793 90,4
Bankmedel och övriga likvida 
medel 21 614 0,1 2 082 988 9,4
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 99 046 0,5 75 201 0,3
Övriga tillgångar 101 416 0,5 - -
Summa tillgångar 18 708 658 100,1 22 259 982 100,1

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 12 675 0,1 12 598 0,1
Summa skulder 12 675 0,1 12 598 0,1
Fondförmögenhet Not 1) 18 695 983 100,0 22 247 384 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 4 507 0,0 -
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 2) 16 022 0,1 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 3) 95 105 0,5 59 396 0,3

1) Likvida medel 4 507 tSEK 
2) Likvida medel 16 022 tSEK 
3) Likvida medel 95 105 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 22 247 384 18 797 153
Andelsutgivning 1) 4 179 959 5 929 337
Andelsinlösen 1) -5 481 241 -2 136 644
Resultat enligt resultaträkning -2 231 582 -324 743
Utdelning till andelsägarna -18 537 -17 718
Fondförmögenhet vid periodens slut 18 695 983 22 247 384

1) Varav 9 225 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   98,2 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Danske Hypotek 0,5% 2026-12-16 100 000 88 564 0,5 
Länsförsäkringar Hyp 518 1,25% 2025-09-17 223 000 209 923 1,1 
Länsförsäkringar Hyp 519 1,5% 2026-09-16 445 000 412 751 2,2 
Länsförsäkringar Hyp 520 1% 2027-09-15 350 000 310 170 1,7 
Länsförsäkringar Hyp 521 0,5% 2028-09-20 200 000 167 206 0,9 
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 300 000 267 681 1,4 
Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 120 000 118 082 0,6 
Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 225 000 216 016 1,2 
Nordea Hypotek 5535 1% 2025-09-17 90 000 84 131 0,4 
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 200 000 178 668 1,0 
SCBC 151 1% 2030-06-12 150 000 123 164 0,7 
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 100 000 75 759 0,4 
Stadshypotek 1,5% 2031-09-03 200 000 166 686 0,9 
Stadshypotek 1591 0,5% 2026-06-01 460 000 415 109 2,2 
Stadshypotek 1592 1% 2027-03-01 200 000 179 732 1,0 
Stadshypotek 1594 2% 2028-09-01 902 000 825 528 4,4 
Stadshypotek FRN 2025-12-03 300 000 306 525 1,6 
Stadshypotek FRN 2027-10-04 200 000 200 814 1,1 
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 140 000 125 696 0,7 
Swedbank Hypotek 195 1% 2025-06-18 315 000 296 601 1,6 
Swedbank Hypotek 196 1% 2026-03-18 250 000 230 698 1,2 
  4 999 503 26,7 
BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

DNB Boligkreditt 0,75% 2024-01-31 200 000 194 302 1,0 
DNB Boligkreditt FRN 2025-09-03 250 000 252 855 1,4 
  447 157 2,4 
STAT OCH KOMMUN

Kommuninvest 0,375% 2024-03-27 230 000 221 814 1,2 
Kommuninvest 0,625% 2023-06-01 343 700 340 675 1,8 
Kommuninvest 1% 2026-11-12 150 000 136 680 0,7 
Region Skåne 0,567% 2026-11-17 200 000 177 972 1,0 
Statsobligation 0,125% 2030-09-09 939 600 793 990 4,2 
Statsobligation 1053 3,5% 2039-03-30 948 150 1 105 145 5,9 
Statsobligation 1056 2,25% 2032-06-01 401 900 398 520 2,1 
Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 100 99 0,0 
Statsobligation 1058 2,5% 2025-05-12 98 100 97 418 0,5 
Statsobligation 1059 1% 2026-11-12 65 100 61 219 0,3 
Statsobligation 1060 0,75% 2028-05-12 82 100 74 938 0,4 
Statsobligation 1061 0,75% 2029-11-12 254 000 226 967 1,2 
Statsobligation 1062 0,125% 2031-05-12 350 000 290 462 1,6 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Statsobligation 1063 0,5% 2045-11-24 406 000 282 385 1,5 
Statsobligation 1064 1,375% 2071-06-23  220 000 132 559 0,7 
Statsobligation 1065 1,75% 2033-11-11 395 000 371 067 2,0 
Statsobligation 3104 3,5% 2028-12-01 125 000 225 119 1,2 
Statsobligation 3114 0,125% 2030-06-01 50 000 56 813 0,3 
  4 993 842 26,7 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

ADB 0,253% 2028-01-21 250 000 212 973 1,1 
EBRD 0,25% 2025-01-24 175 000 163 557 0,9 
EBRD 0,477% 2024-01-18 100 000 96 930 0,5 
EBRD 0,875% 2029-02-07 100 000 85 895 0,5 
EBRD 0% 2026-09-10 325 000 285 740 1,5 
EIB  0,875% 2025-01-30 200 000 189 492 1,0 
EIB 0,125% 2026-09-21 150 000 132 789 0,7 
EIB 0,375% 2030-09-17 400 000 319 348 1,7 
EIB 1,25% 2029-11-12  80 000 69 170 0,4 
EIB 1,5% 2027-03-02  200 000 185 554 1,0 
IBRD 0,25% 2029-01-29 100 000 82 989 0,4 
IBRD 0,4325 2026-11-12 70 000 62 272 0,3 
IFC 0,0225% 2026-09-03 150 000 132 258 0,7 
IFC 1,13% 2029-11-12 300 000 257 070 1,4 
IFC 1,25% 2027-04-05 87 000 79 314 0,4 
  2 355 350 12,6 
ÖVRIGA

Akademiska Hus FRN 2024-06-20 180 000 181 170 1,0 
Atrium Ljungberg 3,263% 2025-04-28 68 000 62 807 0,3 
Electrolux 4,838% 2027-11-18 56 000 55 635 0,3 
Electrolux FRN 2027-02-24 124 000 119 372 0,6 
Fabege FRN 2026-02-02 22 000 20 278 0,1 
Humlegården Fastigheter FRN 2024-10-07 66 000 64 383 0,3 
Humlegården Fastigheter FRN 2026-02-05 72 000 67 973 0,4 
Industrivärden 0,5% 2026-02-23 130 000 115 476 0,6 
Investmentaktiebolaget Latour FRN 2026-06-10 38 000 37 768 0,2 
Jernhusen 0,828% 2026-12-21  100 000 87 027 0,5 
Jernhusen 0% 2025-04-23 32 000 29 988 0,2 
Jernhusen 0% 2025-09-23 50 000 45 092 0,2 
Kommuninvest 0,25% 2027-11-26 100 000 85 071 0,5 
Kommuninvest 0,375% 2026-06-10 200 000 179 622 1,0 
Kommuninvest 0,75% 2028-05-12 600 000 519 564 2,8 
Kommuninvest 0,875% 2029-05-16 280 650 236 796 1,3 
Kommuninvest 3% 2025-09-01 80 000 78 898 0,4 
Lantmännen FRN 2026-04-27 36 000 34 887 0,2 
LKAB FRN 2025-03-10 100 000 99 584 0,5 
Lundbergs 0,825% 2024-12-06 70 000 65 512 0,4 
Lundbergs 0,86% 2026-09-08 160 000 140 600 0,8 
Lundbergs 0,91% 2025-11-13 74 000 67 110 0,4 
Lundbergs 1,337% 2023-10-24 119 000 116 466 0,6 
Länsförsäkringar 0,705% 2026-09-07  100 000 87 582 0,5 
Rikshem 0,595% 2026-01-19 100 000 88 528 0,5 
Sandvik 2,043% 2024-04-29 100 000 97 115 0,5 
SBAB FRN 2024-10-23 127 000 126 536 0,7 
Scania 4,5% 2026-02-25 74 000 72 725 0,4 
SEB Bolån 580 1% 2025-12-17 100 000 92 858 0,5 
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 270 000 239 212 1,3 
SEB Bolån 584 1% 2029-12-19 370 000 308 058 1,6 
Skandiabanken FRN 2024-03-26  120 000 119 921 0,6 
Skandiabanken FRN 2024-09-24  150 000 151 496 0,8 
Skandiabanken FRN 2026-04-23 100 000 101 101 0,5 
Specialfastigheter 0,31% 2023-07-24 120 000 118 001 0,6 
Specialfastigheter 1,125% 2024-11-28 30 000 28 538 0,2 
Specialfastigheter Sverige FRN 2027-10-25 100 000 100 425 0,5 
Stockholm Exergi 3,093% 2026-05-18 20 000 19 075 0,1 
Sveaskog 1,075% 2023-05-08 40 000 39 659 0,2 
Vasakronan 2,238% 2024-05-06 100 000 97 323 0,5 
Vasakronan FRN 2025-09-02 220 000 217 776 1,2 
Volvo Treasury FRN 2023-09-28 50 000 50 003 0,3 
Volvofinans Bank FRN 2024-03-18 28 000 27 932 0,1 
Volvofinans Bank FRN 2024-10-25 52 000 51 500 0,3 
Willhem FRN 2024-09-20 272 000 268 508 1,4 
  5 014 950 26,8 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Arla Foods amba FRN 2026-07-17 32 000 30 669 0,2 
DNB Bank FRN 2028-01-20 200 000 192 870 1,0 
DNB Bank FRN 2032-02-17 195 000 183 731 1,0 
Nordea Bank 3,78% 2025-09-15 150 000 147 951 0,8 
  555 221 3,0 
Noterade räntebärande värdepapper  18 366 023 98,2 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,1 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Euro-BTP Future Mar 2023 -524 073 0 0,0 
Stadshypotek 5YR Future Mar 2023 908 423 0 0,0 
Swedish 10YR Future Mar 2023 -947 688 0 0,0 
Swedish 2YR Future Mar 2023 2 855 266 0 0,0 
Swedish 5YR Future Mar 2023 -883 037 0 0,0 
US 2YR Note (CBT) Future Mar 2023 2 446 761 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTESWAP, OTC

Interest Rate Swap-EUR-20331220 -222 404 5 322 0,0 
Interest Rate Swap-SEK-20240621 -500 000 1 881 0,0 
Interest Rate Swap-SEK-20331220 -115 000 2 472 0,0 
Ränteswap, OTC  9 674 0,1 

Övriga finansiella instrument   0,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA

Lejonfastigheter 0,39% 2026-05-12 46 000 40 845 0,2 
SKB FRN 2024-12-02 70 000 70 039 0,4 
  110 884 0,6 
Onoterade räntebärande värdepapper  110 884 0,6 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  18 486 582 98,9 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  209 401 1,1 
Total summa fondförmögenhet  18 695 983 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Svenska staten 22,0 

Stadshypotek 11,2 

Kommuninvest i Sverige 9,6 

Länsförsäkringar Hypotek 5,9 

European Investment Bank 4,8 

Nordea Hypotek 4,6 

Swedbank Hypotek 3,5 

SEB 3,4 

European Bank for Recon & Develop 3,4 

International Finance Corporation 2,5 

DNB Boligkreditt 2,4 

Lundbergs 2,1 

DNB Bank 2,0 

Skandiabanken 2,0 

Vasakronan 1,7 

Specialfastigheter Sverige AB 1,3 

The Swedish Covered Bond Corporation 1,1 

Electrolux 0,9 

Jernhusen 0,9 

International Bank for Recon & Develop 0,8 

Humlegården Fastigheter 0,7 

Volvofinans Bank 0,4 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Långränta

Identifieringskod för juridiska personer: 549300LO52XH8GR7ZG12

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,19% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 39,19% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Ingen fattigdom (SDG 1), Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning
(SDG 4), God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service
(SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,19%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 861,68

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

501,70

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

36,87%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 10 306,39 31,68% 63,53%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 6 184,25 31,68% 63,53%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 442 518,11 31,68% 63,53%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

16 490,67

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

459 008,77

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

861,68 31,68% 63,53%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

30,96 31,68%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

501,70 11,35% 63,53%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

10,51 11,35%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 22,55% 63,53%

1.5 Andel av icke-förnybar Investeringsobjektets andel av icke-

å

20,90% 16,12% 63,53%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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energiförbrukning och energiproduktion förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 0,80% 63,53%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING 0,13

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET 0,39

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 22,55% 63,53%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00% 63,53%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,29 3,49% 63,53%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 63,34% 63,53%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

86,13% 21,87% 63,53%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 63,53%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

44,74% 11,35% 63,53%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 63,34% 63,53%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

62,89% 22,55% 63,53%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

2,30% 20,42% 63,53%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,09 28,18% 34,86%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 28,18% 34,86%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 - 5,91% SE

Interest Rate Swap-SEK-20240621 - 4,98% GB

Interest Rate Swap-SEK-20240621 - 4,98% GB

Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 - 4,42% SE

Svenska Staten 0,125% 2030-09-09 - 4,25% SE

Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 - 2,78% SE

Interest Rate Swap-SEK-20240621 - 2,64% GB

Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 - 2,22% SE

Länsförsäkringar Hypotek AB 519 1,50%
2026-09-16

- 2,21% SE

Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 - 2,13% SE

Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 - 1,98% SE

Kommuninvest i Sverige AB 0,625% 2023-06-
01

- 1,82% SE

European Investment Bank 0,375% 2030-09-
17

- 1,71% LU

Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-
09-15

- 1,66% SE

SEB Bolån 584 1,00% 2029-12-19 - 1,65% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

99,34%

Nr 2 Annat
0,66%

Nr 1A Hållbara
39,19%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

60,14%

Andra
miljörelaterade

38,48%

Sociala
0,71%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100
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Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 38,48% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 0,71% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 3 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 1 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Langranta, org.nr 802014-5630 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851 , utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Langranta for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Langranta:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberaltelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberaltelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa elt salt 
som ger en raltvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annal revisionens planerade omfaltning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakltagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Del ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for alt den ar uppraltad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skelt enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yltrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Delta innebar alt var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfaltning jamfort med den inriktning 
och omfaltning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser alt denna granskning ger ass tillracklig grund for vart ultalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberaltelsen . 

Stockholm den I '3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

NOK

Förval tare:  KEVIN LIANG

Handelsbanken Obligasjon 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i norska räntebärande 
värdepapper utgivna av norska staten, kommuner, försäkringsbolag, 
banker, finansbolag, kreditmarknadsföretag och säkerställda obligationer 
(motsvarande OMF i Norge). Fondens placeringar ska lägst ha 
kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's 
eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt bedömd 
kreditvärdighet. Fondens modifierade duration ligger i intervallet 4-6 år. 
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer 
och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden får placera i 
derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får 
placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar. Vi jämför fondens 
utveckling mot följande index: Solactive NOK Fixed Duration 5 years 
Government Bonds & Bills Index (100%). Eftersom fonden är aktivt 
förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i 
förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till 
informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. 
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste året 
varit något lägre än tidigare år. Kraftig stigande inflation medförde högra 
räntor samt stor volatilitet på räntemarknaderna. Markant omskiftning i 
penningpolitik globalt skapad osäkerhet i finansmarknaden. Kreditspreadar 
steg kraftigt under hela året. Den ökade marknadsvolatiliteten, särskilt för 
perifera statsobligationer, innebär att den aktiva risken stigit. Ökad 
positioner i norska statsobligationer bidrog till att dämpa risken i fonden. 

Portföljen

Fonden sjönk med -5,3% under 2022*.  
Obligationsmarknaden hade ett av de historiskt svagaste resultaten i 
historien det här året. Stigande inflation, påeldad av logistiska utmaningar 
och en energipriskris, samt en helomvändning i de stora centralbankernas 
penningpolitik ledde till dramatisk högre obligationsräntor. Kraftigt negativ 
avkastning på statsobligationer påverkade stämningen på marknaden 
negativt. Oro för lågkonjunktur minskade riskviljan hos investerare. 
Kreditspreadar i alla betygskategorier ökade väsentligt. Den europeiska 
kreditmarknaden återhämtade sig från djupa nedgångar under den andra 
hälften av året. Resultatet för helåret förblir negativt, på grund av bredare 
kreditspreadar. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden ska 
över tid uppgå till 5 år. Fondens placeringar är koncentrerade till 
värdepapper noterade i Norge och till värdepapper emitterade av bolag 
inom den finansiella sektorn. Detta innebär att risken i fonden kan vara 
högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina 
investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fonden består av olika 
andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att 
riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på 
vilken valuta andelsklassen handlas i. En placering i ett räntebärande 
instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till 
följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken är högre 
när fondens andel av tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av 
företag eller stater med lägre kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i 
räntebärande placeringar av hög kreditvärdighet, sk investment grade. 
Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att 
öka avkastningen i fonden. Investeringar i derivat kan innebära att fonden 
har en ökad känslighet för marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0.0%
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Handelsbanken Obl igasjon, for ts.

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (24 
augusti 2017) då Handelsbanken Obligasjon (Norge) lades samman med 
Handelsbanken Obligasjon (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, NOK 
 Obligasjon A1 - SEK 134,02 137,37 131,13 137,48 130,21 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK 126,71 133,79 136,71 129,05 127,17 126,13 - - - -
 Obligasjon A10 - NOK 128,24 135,07 137,67 129,63 127,42 - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnNOK 366 732 -416 356 -308 45 - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnNOK 2 460 2 210 1 519 1 843 1 462 1 753 - - - -
 Obligasjon A1 - SEK 9 20 9 11 10 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK 546 687 740 634 609 1 753 - - - -
 Obligasjon A10 - NOK 1 906 1 503 770 1 198 843 - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 19 238 16 409 11 073 14 241 11 483 13 897 - - - -
 Obligasjon A1 - SEK 70 148 70 81 79 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK 4 305 5 136 5 412 4 910 4 787 13 897 - - - -
 Obligasjon A10 - NOK 14 863 11 125 5 591 9 250 6 617 - - - - -

Total avkastning i %  
 Obligasjon A1 - SEK -2,4 4,8 -4,6 5,6 3,1 -2,9 12,8 -9,0 8,1 -7,2
 Obligasjon A1 - NOK -5,3 -2,1 5,9 1,5 0,8 2,4 1,8 -0,2 9,6 2,5
 Obligasjon A10 - NOK -5,1 -1,9 6,2 1,7 1,1 2,6 2,1 0,0 9,9 2,7

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Obligasjon A1 - SEK -1,3 3,8 -5,8 6,0 2,9 -3,2 11,1 -6,8 7,8 -10,3
 Obligasjon A1 - NOK -4,2 -3,1 4,6 1,9 0,6 2,1 0,3 2,2 9,3 -0,9
 Obligasjon A10 - NOK -4,2 -3,1 4,6 1,9 0,6 2,1 0,3 2,2 9,3 -0,9

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Obligasjon A1 - SEK 1,0 1,8 1,9 0,7 0,5 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK 1,0 1,8 1,9 0,7 0,5 0,8 1,4 1,4 1,6 1,8
 Obligasjon A10 - NOK 1,0 1,8 1,9 0,7 0,5 - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Obligasjon A1 - SEK 1,1 0,0 0,4 4,4 0,1 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK -3,7 1,8 3,7 1,2 1,6 2,1 0,8 4,6 6,0 4,6
 Obligasjon A10 - NOK -3,5 2,1 3,9 1,4 1,9 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,2 -1,1 -0,1 4,4 -0,2 - - - - -
NOK -3,6 0,7 3,2 1,2 1,3 1,2 1,2 5,7 4,1 1,5

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Obligasjon A1 - SEK 1,2 1,1 2,6 1,7 2,1 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK 0,1 1,7 2,5 1,3 2,8 3,2 4,0 5,1 6,3 5,2
 Obligasjon A10 - NOK 0,3 1,9 2,7 1,5 3,1 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 1,0 0,6 2,0 1,8 2,2 - - - - -
NOK -0,1 1,2 1,9 1,4 2,8 2,5 2,9 4,7 5,6 4,3

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Obligasjon A1 - SEK 0,6 1,7 1,9 2,2 3,0 - - - - -
 Obligasjon A1 - NOK 1,6 2,8 3,8 3,8 4,0 4,8 4,8 4,6 5,0 4,7
 Obligasjon A10 - NOK 1,9 3,1 4,0 4,0 4,2 - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 0,2 0,9 1,4 2,0 2,6 - - - - -
NOK 1,2 2,0 3,3 3,5 3,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 1,00 - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  Solactive NOK Fixed Duration 5 Government Bonds & Bills Index 
T o m  2020-12-31: ST5X 

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Obligasjon A1 0,45
 Obligasjon A10 0,20

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Obligasjon A1 0,45
 Obligasjon A10 0,20

Årlig avgift, % 
 Obligasjon A1 0,45
 Obligasjon A10 0,20

Transaktionskostnader, tNOK -

Transaktionskostnader i % av omsättningen -

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 NOK 
 Obligasjon A1 42,73
 Obligasjon A10 19,01

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 NOK 
 Obligasjon A1 2,86
 Obligasjon A10 1,27

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,5

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 6,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0
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Handelsbanken Obl igasjon, for ts.

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 7,7 

Total risk % - A1 NOK 4,2 

Total risk % - A10 NOK 4,2 

Total risk i index % - A1 SEK 7,4 

Total risk i index % - A1 NOK 4,5 

Total risk i index % - A10 NOK 4,5 

Jämförelseindex Solactive NOK Fixed
Duration 5 Government

Bonds & Bills Index

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,1 

Aktiv avkastning % - A1 NOK -0,1 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 0,1 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A1 NOK Negativ 

Informationskvot - A10 NOK 0,2 

Sharpekvot - A1 SEK 0,1 

Sharpekvot - A1 NOK -1,0 

Sharpekvot - A10 NOK -1,0 

Sharpekvot i index - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,9 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,9 

Duration, år 4,1 

Spreadexponering % 1,9 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tNOK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -156 475 -72 965
Ränteintäker 47 889 38 412
Utdelningar 0 0
Valutakursvinster och -förluster netto -156 -291
Summa intäkter och värdeförändring -108 742 -34 844

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 6 139 6 136
Räntekostnader 111 43
Övriga kostnader 1 0
Summa kostnader 6 252 6 178
Årets resultat -114 994 -41 023

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 1 740 957

Realisationförluster -18 229 -117

Orealiserade vinster/förluster -139 985 -73 806

Summa -156 475 -72 965

Balansräkning, tNOK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 2 426 809 98,6 2 143 283 97,0
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 2 426 809 98,6 2 143 283 97,0
Bankmedel och övriga likvida 
medel 16 748 0,7 49 372 2,2
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 17 312 0,7 17 523 0,8
Summa tillgångar 2 460 869 100,0 2 210 178 100,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 539 0,0 541 0,0
Summa skulder 539 0,0 541 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 2 460 330 100,0 2 209 637 100,0

Not 1) till balansräkning

Förändring av fondförmögenhet, tNOK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 2 209 637 1 519 154
Andelsutgivning 1 169 371 1 162 487
Andelsinlösen -803 684 -430 981
Resultat enligt resultaträkning -114 994 -41 023
Utdelning till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid periodens slut 2 460 330 2 209 637

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   73,7 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

DNB Boligkreditt 2,05% 2033-03-09 50 000 42 972 1,7 
DNB Boligkreditt 2,125% 2026-05-28 55 000 52 525 2,1 
Kommunalbanken 2% 2027-11-29 100 000 92 739 3,8 
Nordea Eiendom 2,17% 2026-05-22 176 000 168 366 6,8 
Nordea Eiendom 3,6% 2025-05-08 19 000 18 992 0,8 
  375 593 15,3 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

IBRD 2026-06-18 10 000 10 467 0,4 
Norska staten 1,25% 2031-09-17 375 000 319 613 13,0 
Norska staten 1,375% 2030-08-19 375 000 329 025 13,4 
Norska staten 2,125% 2032-05-18 50 000 45 620 1,9 
Oslo kommune 2,25% 2027-06-07 60 000 56 529 2,3 
Oslo kommune 2,35% 2024-09-04 3 000 2 931 0,1 
Oslo kommune 2,4% 2034-11-21 20 000 17 349 0,7 
Stavanger kommune 2,67% 2027-03-23 20 000 19 176 0,8 
Trondheim Kommune FRN 2025-03-05 20 000 19 963 0,8 
Viken Fylkeskommune 2,45% 2027-06-23 40 000 37 853 1,5 
  858 527 34,9 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

 Sparebank 1 Boligkreditt 2,1% 2026-11-25 100 000 94 767 3,9 
Bustadkr Sogn&Fjordane 2,3% 2030-06-19 90 000 81 793 3,3 
Danske Bank 1,955% 2027-09-07 50 000 46 169 1,9 
Nordax Bank AB FRN 2023-12-12 50 000 49 789 2,0 
Nordea Bank 2,75% 2025-06-12 12 000 11 619 0,5 
OBOS-banken 2,48% 2024-11-15 50 000 48 529 2,0 
SpareBank 1 Nord-Norge FRN 2025-06-30 120 000 119 699 4,9 
Sparebank Sogn&Fjordane FRN 2025-04-28 45 000 43 368 1,8 
Sparebanken Ost 3.13% 2025-10-13 40 000 38 977 1,6 
Sparebanken Sor 2,44% 2024-12-23 30 000 29 064 1,2 
Sparebanken Sor 2,46% 2024-08-28 16 000 15 591 0,6 
  579 367 23,5 
Noterade räntebärande värdepapper  1 813 487 73,7 

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 

allmänheten   24,1 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

BN Bank 1,6% 2027-03-22 50 000 45 125 1,8 
BN Bank 2,1% 2025-09-05 10 000 9 486 0,4 
BN Bank 4,07% 2027-11-18 50 000 49 728 2,0 
BN Bank FRN 2026-01-14 30 000 29 706 1,2 
Fana Sparebank 1,24% 2025-09-18 40 000 37 054 1,5 
Kredittforen for Spbk FRN 2024-11-11 30 000 29 901 1,2 
Kredittforen for Spbk FRN 2025-05-08 20 000 19 838 0,8 
Sparebank 1 Oestlandet FRN 2025-04-29 25 000 24 833 1,0 
SpareBank 1 SMN 1,4% 2026-11-17 50 000 45 262 1,8 
SpareBank 1 SMN FRN 2026-11-17 31 000 30 696 1,2 
SpareBank 1 Sorost-Norge 2,46% 2025-12-04 5 000 4 776 0,2 
Sparebank 1 Östlandet 2,33% 2026-11-17 50 000 46 877 1,9 
Sparebank 1 Östlandet 2% 2026-06-09 10 000 9 336 0,4 
Sparebank Ostlandet FRN 2024-08-23 30 000 29 964 1,2 
Sparebanken 1 Midt-Norge FRN 2025-04-10 45 000 44 733 1,8 
Sparebanken Sør FRN 2027-02-22 85 000 83 980 3,4 
Sparebanken Vest 2,07% 2024-09-19 10 000 9 672 0,4 
Sparebanken Vest 2,42% 2025-06-23 40 000 38 432 1,6 
Sparebanken Vest FRN 2023-09-04 4 000 3 989 0,2 
  593 387 24,1 
Noterade räntebärande värdepapper  593 387 24,1 

Övriga finansiella instrument   0,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 

värde tNOK 
% av 

fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Storebrand Bank FRN 2025-08-15 20 000 19 934 0,8 
  19 934 0,8 
Onoterade räntebärande värdepapper  19 934 0,8 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  2 426 809 98,6 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  33 522 1,4 
Total summa fondförmögenhet  2 460 330 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Norska staten 28,2 

Nordea Eiendomskreditt AS 7,6 

BN Bank 5,4 

Sparebanken Sør 5,2 

SpareBank 1 SMN 4,9 

Sparebank 1 Östlandet 4,5 

DNB Boligkreditt 3,9 

Oslo kommune 3,1 

Sparebanken Vest 2,1 

Kredittforeningen for Sparebanker 2,0 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Obligasjon

Identifieringskod för juridiska personer: 549300ZNHVY5W6NOCV76

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
20,53% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 20,53% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
God hälsa och välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8,
9 & 10 & 11).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 20,53%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 27,17

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

321,96

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

15,03%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 7,16 33,52% 64,22%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 19,97 33,52% 64,22%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 104,71 33,52% 64,22%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

27,12

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

2 131,84

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

27,17 33,52% 64,22%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

0,35 33,52%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

321,96 16,70% 64,22%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

2,24 16,70%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 24,34% 64,22%

1.5 Andel av icke-förnybar Investeringsobjektets andel av icke-

å

45,10% 2,37% 64,22%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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energiförbrukning och energiproduktion förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 0,48% 64,22%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 24,34% 64,22%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00% 64,22%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,00 4,93% 64,22%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 64,22% 64,22%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

97,54% 19,47% 64,22%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

19,57% 9,46% 64,22%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

54,91% 16,70% 64,22%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 64,22% 64,22%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

79,40% 24,34% 64,22%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

31,38% 24,34% 64,22%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,09 28,37% 28,80%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 28,37% 28,80%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Kingdom of Norway 1,375% 2030-08-19 - 13,37% NO

Kingdom of Norway 1,25% 2031-09-17 - 12,99% NO

Nordea Eiendomskreditt AS 2.17% 2026-05-
22

- 6,84% NO

Sparebank 1 Nord Norge FRN 2025-06-30 - 4,87% NO

Sparebank 1 Boligkreditt AS 2,1% 2026-11-25 - 3,85% NO

Kommunalbanken 2% 2027-11-29 - 3,77% NO

Sparebanken Sør FRN 2027-02-22 - 3,41% NO

Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 2,3%
2030-06-19

- 3,32% NO

Oslo Kommune 2,25% 2027-06-07 - 2,30% NO

DNB Boligkreditt AS 2.125% 2026-05-28 - 2,13% NO

Nordax Bank AB FRN 2023-12-12 - 2,02% NO

BN Bank ASA 4,07% 2027-11-18 - 2,02% NO

OBOS-banken AS 2,48% 2024-11-15 - 1,97% NO

Sparebank 1 Östlandet 2,33% 2026-11-17 - 1,91% NO

Den Danske Bank A/S 1,955% 2027-09-07 - 1,88% DK

Vad var tillgångsallokeringen?

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

99,34%

Nr 2 Annat
0,66%

Nr 1A Hållbara
20,53%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

78,82%

Andra
miljörelaterade

15,03%

Sociala
5,50%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

1016



Bilaga innehållande hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt kraven i förordning (EU) 2020/852

Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 15,03% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som
alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 5,50% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. 1 st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. 0 st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Obligasjon, org.nr 515602-8887 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Obligasjon for ar 2022, med undantag for 
hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Obligasjon :s finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information . 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen . Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera delta. Vi har inget alt rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for alt arsberaltelsen uppraltas och alt den ger en raltvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for alt uppralta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och alt lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara ultalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen. 

Stockholm den 13 mars 2023 

PricewaterhouseCo .p.a AB 

Helena Kaiser de Carolis 
Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  MIKAEL ROSELL

Handelsbanken Ränteavkastning 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med målsättning att uppnå en 
avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen för den svenska 
räntemarknaden. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i svenska 
kronor utgivna av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal 
myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en 
eller flera stater inom EES är medlemmar samt i säkerställda obligationer. 
Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som 
fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens medel får placeras i 
räntebärande finansiella instrument med lägsta rating AA- från Standard & 
Poor's eller motsvarande Aa3 från Moody's. Fonden kan också placera i 
värdepapper utan officiellt kreditvärderingsbetyg som vi bedömer har en 
likvärdig kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden 
för fondens placeringar är mellan noll till sju år. Inom ramen för fondens 
placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, 
socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi 
på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, 
krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och 
pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer 
emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila 
bränslen. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av 
sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt. Vi 
jämför fondens utveckling mot följande index: HMNI Index HMSMD25 
(30%), HMNI Index HMT27 (20%), HMNI Index HMSD5 (50%). Eftersom 
fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från 
detta index. För mer information om hållbarhetsarbetet, 
andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till 
fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Fonden investerar i finansiella 
instrument oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning. Information om hur 
fondens avkastning har förhållit sig till jämförelseindexets avkastning, 
återfinns på fondbolagets hemsida. 
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk har under det senaste året 
varit något högre än tidigare år. Pandemin medförde att 2020 och 2021 
präglades av stor volatilitet på räntemarknaderna medan 2022 
dominerades av kriget av Ukraina. Sammantaget bidrog 
pandemistimulanser med stigande råvaru- och energipriser till att 

inflationen steg signifikant vilket fick räntor att stiga kraftigt efter att 
Riksbanken och övriga Centralbanker tvingades höja sina respektive 
styrräntor för att stävja inflationsuppgången. Den ökade 
marknadsvolatiliteten, särskilt för statsobligationer och obligationer med 
högt kreditbetyg (AAA-A) bidrog till att den aktiva risken blev något högre 
under 2022 jämfört med tidigare år. Då fonden även första halvåret låg 
positionerad för stigande räntor, som senare under andra halvåret istället 
positionerades för brantare räntekurvor, resulterade i en ökad aktiv risk när 
räntorna steg kraftigt. 

Portföljen

Fonden sjönk med -7,0% under 2022*.   
Den rekordhöga inflationen präglade utvecklingen på de finansiella 
marknaderna under 2022. Bilden av stigande inflationstryck i västvärlden 
befästes av en snabb återhämtning och strama arbetsmarknader till följd 
av de massiva ekonomiska stimulanserna under covid, komponentbrist till 
följd av kvarvarande restriktioner i Kina och därefter stigande energi-, 
råvaru-, och matpriser i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. 
Centralbankerna agerade kraftfullt för att försöka dämpa den höga 
inflationen. Förutom att höja korta styrräntor kraftfullt har de stora 
centralbankerna börjat minska sina stora obligationsinnehav i snabb takt, 
så kallad kvantitativ åtstramning. Det är därför inte helt förvånande att 
räntemarknaderna präglats av hög volatilitet, ett svagt sentiment och skral 
likviditet. Under de andra halvåret har inflationsoron gradvis förskjutits mot 
den uppenbara risken för en ekonomisk recession under 2023. 
Riksbanken har i snabb takt höjt styrräntan från 0 till 2,5%, vilket lett till 
påtaglig oro kring den ekonomiska utvecklingen framöver bland annat givet 
hushållens och fastighetsbolagens höga räntekänslighet. Fonden har under 
året haft en lägre ränterisk (duration) än index, vilket gynnat fondens 
relativavkastning. En hög och nästintill panikartad efterfrågan på svenska 
statsobligationer under våren och sommarn bidrog till att skillnaden mellan 
dessa obligationer och andra svenska AAA obligation såsom säkerställda 
bostadsobligationer, obligationer utgivna av svenska kommuner och 
mellanstatliga organisationer nådde nivåer vi inte sett sedan finanskrisen. 
En snabbt vikande konjunktur, finanspolitiska stimulanser och kvantitativ 
åtstramning från Riksbanken talar dock för ett potentiellt påtagligt ökat 
utbud av svenska statsobligationer på lite sikt. Fonden har därför fortsatt 
varit underviktad dessa obligationer, vilket missgynnade fondens relativa 
utveckling jämfört med index under våren och sommaren. Vi förutser dock 
att normaliseringen som inleddes under hösten kommer att fortsätta och 
fonden har därför bibehållit och utökat sin övervikt mot primärt gröna 
obligationer utgivna av svenska kommuner, mellanstatliga organisationer 
såsom EIB och EBRD och svenska säkerställda bostadsobligationer. 
Fonden har fortsatt en mycket hög kreditkvalité och en god likviditetsnivå. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av låg risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven i fonden får 
ej överstiga 7 år med ett riktvärde på 3,5 år. Fondens placeringar är 
koncentrerade till statsobligationer, statsskuldsväxlar och säkerställda 
bostadsobligationer som är noterade i svenska kronor. Detta innebär att 
risken i fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global 
fond som fördelar sina investeringar över flera regioner, sektorer eller 
emittenter. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken stiger när fondens andel av tillgångar i 
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räntebärande värdepapper emitterade av företag eller stater med lägre 
kreditkvalitet ökar. Fonden investerar endast i räntebärande placeringar 
med hög kreditvärdighet vilket innebär räntebärande instrument utgivna av 
stat, kommuner eller allmänt internationellt organ inom EES samt i 
säkerställda obligationer med en kreditvärdighet som lägst får vara AA- 
från S&P eller Aa3 från Moody’s. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden. 
Investeringar i derivat kan innebära att fonden har en ökad känslighet för 
marknadsförändringar. 
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering 
(välja bort), samt påverkan i form av dialog och, där fondbolaget även 
innehar direktägda aktier, en aktiv ägarstyrning. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 56,9%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 29,0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 46,2%

Information

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och i bilagan till 
denna årsberättelse finns de närmare hållbarhetsrelaterade upplysningar 
som ska lämnas för fonden enligt artikel 8 i förordningen (EU/2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR).  
  
Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 
september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Mega Mixränta 
(Finland) lades samman med Handelsbanken Ränteavkastningsfond 
(Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Ränteavkastning A1 - SEK 1 779,26 1 913,82 1 935,01 1 917,01 1 902,48 1 893,50 1 881,43 1 828,85 1 840,57 -
 Ränteavkastning A9 - SEK 92,90 99,88 100,93 - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK 1 787,82 1 921,11 1 940,44 1 920,46 1 904,01 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK 1 040,37 1 130,45 1 154,51 1 149,46 1 146,46 1 146,00 1 170,29 1 162,74 1 202,45 -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK 23 1 475 1 269 -1 329 1 918 2 956 1 069 1 612 325 -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 14 663 15 733 14 427 13 033 14 241 12 264 9 247 7 956 6 419 -
 Ränteavkastning A1 - SEK 12 663 13 707 12 394 10 919 12 070 10 542 8 176 7 300 6 026 -
 Ränteavkastning A9 - SEK 1 12 12 - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK 0 35 219 374 395 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK 1 999 1 978 1 801 1 721 1 753 1 722 1 071 656 393 -

Antal andelar totalt, tusental 9 046 9 053 8 195 7 404 8 101 7 070 5 261 4 556 3 601 -
 Ränteavkastning A1 - SEK 7 117 7 162 6 405 5 695 6 344 5 567 4 346 3 992 3 274 -
 Ränteavkastning A9 - SEK 8 122 116 - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK 0 18 113 195 208 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK 1 922 1 750 1 560 1 498 1 529 1 503 915 564 327 -

Total avkastning i %  
 Ränteavkastning A1 - SEK -7,0 -1,1 0,9 0,8 0,5 0,6 2,9 -0,6 4,7 0,9
 Ränteavkastning A9 - SEK -7,0 -1,0 0,9 - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK -6,9 -1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 3,0 -0,5 4,8 1,0
 Ränteavkastning B1 - SEK -7,0 -1,1 0,9 0,8 0,4 0,4 2,7 -0,8 4,6 0,9

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Ränteavkastning A1 - SEK -6,3 -0,8 0,6 0,7 0,4 0,0 1,9 0,4 6,2 0,1
 Ränteavkastning A9 - SEK -6,3 -0,8 0,6 - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK -6,3 -0,8 0,6 0,7 0,4 0,0 1,9 0,4 6,2 0,1
 Ränteavkastning B1 - SEK -6,3 -0,8 0,6 0,7 0,4 0,0 1,9 0,4 6,2 0,1

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Ränteavkastning A1 - SEK 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 1,0 1,1 0,9 0,8
 Ränteavkastning A9 - SEK 0,9 - - - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 1,0 1,1 0,9 -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Ränteavkastning A1 - SEK -4,1 -0,1 0,9 0,6 0,6 1,8 1,1 2,0 2,8 2,3
 Ränteavkastning A9 - SEK -4,1 - - - - - - - - -
 Ränteavkastning A10 - SEK -4,0 0,0 1,0 0,7 0,7 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK -4,1 -0,1 0,9 0,6 0,4 1,5 0,9 1,8 2,7 2,3

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -3,6 -0,1 0,6 0,6 0,2 1,0 1,1 3,3 3,1 1,2

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Ränteavkastning A1 - SEK -1,2 0,3 1,1 0,8 1,6 1,7 2,3 3,2 3,6 3,1
 Ränteavkastning A10 - SEK -1,1 0,4 1,2 0,9 1,7 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK -1,2 0,3 1,0 0,7 1,4 1,5 2,2 3,1 3,6 3,1

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % -1,1 0,2 0,7 0,7 1,8 1,7 2,2 3,3 3,6 2,8

Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % 
 Ränteavkastning A1 - SEK 0,2 1,3 2,2 2,2 2,3 3,3 3,4 3,2 3,7 3,8
 Ränteavkastning A10 - SEK 0,3 1,4 2,3 2,3 2,4 - - - - -
 Ränteavkastning B1 - SEK 0,1 1,2 2,1 2,1 2,3 3,2 3,3 3,2 3,6 3,8

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 0,3 1,2 2,0 2,1 2,3 3,3 3,5 3,5 3,9 3,9

Utdelning per andel, SEK 11,11 11,46 5,75 5,73 4,58 29,26 23,25 30,06 - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  HMNI Swe All Government Dur Const 5Y (50%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (30%), HMNI Swe Government Dur Const 1Y (20%). 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.
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Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Ränteavkastning A1 0,30
 Ränteavkastning A9 0,25
 Ränteavkastning A10 0,20
 Ränteavkastning B1 0,30

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Ränteavkastning A1 0,30
 Ränteavkastning A9 0,25
 Ränteavkastning A10 0,20
 Ränteavkastning B1 0,30

Årlig avgift, % 
 Ränteavkastning A1 0,30
 Ränteavkastning A9 0,25
 Ränteavkastning A10 0,20
 Ränteavkastning B1 0,30

Transaktionskostnader, tSEK 1 648

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Ränteavkastning A1 28,51
 Ränteavkastning A9 23,76
 Ränteavkastning A10 18,45
 Ränteavkastning B1 28,51

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Ränteavkastning A1 1,90
 Ränteavkastning A9 1,59
 Ränteavkastning A10 1,21
 Ränteavkastning B1 1,90

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 0,2

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 2,3

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 2,9 

Total risk % - A9 SEK 2,9 

Total risk % - A10 SEK 2,9 

Total risk % - B1 SEK 2,9 

Total risk i index % - A1 SEK 2,8 

Total risk i index % - A9 SEK 2,8 

Total risk i index % - A10 SEK 2,8 

Total risk i index % - B1 SEK 2,8 

Jämförelseindex HMNI Swe All
Government Dur Const

5Y (50%),
HMNI Swe All Mortgage

Dur Const 2.5Y (30%),
HMNI Swe Government

Dur Const 1Y (20%).

Aktiv avkastning % - A1 SEK -0,5 

Aktiv avkastning % - A9 SEK -0,5 

Aktiv avkastning % - A10 SEK -0,4 

Aktiv avkastning % - B1 SEK -0,5 

Informationskvot - A1 SEK Negativ 

Informationskvot - A9 SEK Negativ 

Informationskvot - A10 SEK Negativ 

Informationskvot - B1 SEK Negativ 

Sharpekvot - A1 SEK -1,4 

Sharpekvot - A9 SEK -1,4 

Sharpekvot - A10 SEK -1,4 

Sharpekvot - B1 SEK -1,4 

Sharpekvot i index - A1 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - A9 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - A10 SEK -1,3 

Sharpekvot i index - B1 SEK -1,3 

Duration, år 2,9 

Spreadexponering % 2,8 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * -1 317 184 -251 796
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument  ** 3 796 -
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  *** 123 154 15 540
Ränteintäker 145 437 117 467
Utdelningar 0 0
Övriga intäkter 0 8
Summa intäkter och värdeförändring -1 044 797 -118 781

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 44 394 44 970
Räntekostnader 2 257 595
Övriga kostnader 1 648 1 329
Summa kostnader 48 299 46 895
Årets resultat -1 093 096 -165 675

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 11 800 31 303

Realisationförluster -130 798 -55 910

Orealiserade vinster/förluster -1 198 185 -227 189

Summa -1 317 184 -251 796

** Specifikation av värdeförändring

Realisationförluster -4 -

Orealiserade vinster/förluster 3 800 -

Summa 3 796 -

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 309 019 73 787

Realisationförluster -242 610 -66 666

Orealiserade vinster/förluster 56 745 8 420

Summa 123 154 15 540

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 14 157 583 96,6 13 665 413 86,9
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 3 800 0,0 - -
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 14 161 383 96,6 13 665 413 86,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 538 926 3,7 2 026 193 12,9
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 60 661 0,4 45 117 0,3
Summa tillgångar 14 760 970 100,7 15 736 723 100,0

SKULDER

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 876 0,0 4 091 0,0
Övriga skulder 94 416 0,6 - -
Summa skulder 98 292 0,7 4 091 0,0
Fondförmögenhet Not 1) 14 662 677 100,0 15 732 631 100,0

Not 1) till balansräkning
 

POSTER INOM LINJEN

Mottagna säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 1) 3 834 0,0 -
Ställda säkerheter för 
OTC-derivatinstrument 2) 7 199 0,0 -
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 3) 53 157 0,4 44 342 0,3

1) Likvida medel 3 834 tSEK 
2) Likvida medel 7 199 tSEK 
3) Likvida medel 53 157 tSEK 

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 15 732 631 14 426 723
Andelsutgivning 1) 1 623 163 3 539 100
Andelsinlösen 1) -1 580 129 -2 049 632
Resultat enligt resultaträkning -1 093 096 -165 675
Utdelning till andelsägarna -19 892 -17 885
Fondförmögenhet vid periodens slut 14 662 677 15 732 631

1) Varav 11 174 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   96,6 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

BOSTAD

Danske Hypotek 0,5% 2026-12-16 100 000 88 564 0,6 
Länsförsäkringar Hyp 519 1,5% 2026-09-16 450 000 417 389 2,8 
Länsförsäkringar Hyp 520 1% 2027-09-15 100 000 88 620 0,6 
Länsförsäkringar Hyp 521 0,5% 2028-09-20 100 000 83 603 0,6 
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Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 200 000 178 454 1,2 
Nordea Hypotek 3,375% 2027-11-25 72 000 70 849 0,5 
Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 95 000 91 207 0,6 
Nordea Hypotek 5535 1% 2025-09-17 380 000 355 220 2,4 
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 200 000 178 668 1,2 
SCBC 151 1% 2030-06-12 50 000 41 055 0,3 
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 100 000 75 759 0,5 
Stadshypotek 1590 1% 2025-09-03 200 000 187 232 1,3 
Stadshypotek 1591 0,5% 2026-06-01 174 000 157 019 1,1 
Stadshypotek 1592 1% 2027-03-01 224 000 201 300 1,4 
Stadshypotek 1594 2% 2028-09-01 356 000 325 818 2,2 
Stadshypotek FRN 2027-10-04 100 000 100 407 0,7 
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 334 000 299 875 2,0 
  2 941 039 20,1 
BOSTAD, UTLÄNDSK EMITTENT

DNB Boligkreditt 0,75% 2024-01-31 120 000 116 581 0,8 
DNB Boligkreditt FRN 2025-09-03 250 000 252 855 1,7 
  369 436 2,5 
STAT OCH KOMMUN

Göteborgs kommun 0,373% 2025-02-25 120 000 112 184 0,8 
Göteborgs kommun 0,473% 2027-03-16 250 000 219 323 1,5 
Göteborgs kommun FRN 2026-11-18 61 000 62 603 0,4 
Jönköpings kommun 0,26% 2025-08-27 150 000 137 304 0,9 
Kommuninvest 0,375% 2024-03-27 190 000 183 238 1,2 
Kommuninvest 0,625% 2023-06-01 221 000 219 055 1,5 
Kommuninvest 1% 2024-10-02 326 000 313 328 2,1 
Kommuninvest 1% 2025-05-12 365 000 345 257 2,4 
Kommuninvest 1% 2026-11-12 150 000 136 680 0,9 
Lunds kommun FRN 2028-04-13 400 000 406 988 2,8 
Malmö stad FRN 2025-03-14 65 000 66 206 0,5 
Region Skåne 0,67% 2024-02-05 250 000 242 553 1,7 
Statsobligation 0,125% 2030-09-09 403 640 341 088 2,3 
Statsobligation 1053 3,5% 2039-03-30 365 000 425 437 2,9 
Statsobligation 1056 2,25% 2032-06-01 202 200 200 499 1,4 
Statsobligation 1057 1,5% 2023-11-13 100 99 0,0 
Statsobligation 1058 2,5% 2025-05-12 112 100 111 321 0,8 
Statsobligation 1059 1% 2026-11-12 60 100 56 517 0,4 
Statsobligation 1060 0,75% 2028-05-12 75 100 68 548 0,5 
Statsobligation 1061 0,75% 2029-11-12 235 000 209 989 1,4 
Statsobligation 1062 0,125% 2031-05-12 230 000 190 875 1,3 
Statsobligation 1063 0,5% 2045-11-24 156 000 108 503 0,7 
Statsobligation 1064 1,375% 2071-06-23  65 000 39 165 0,3 
Statsobligation 1065 1,75% 2033-11-11 349 000 327 854 2,2 
Statsobligation 3104 3,5% 2028-12-01 86 000 154 882 1,1 
Statsobligation 3112 0,125% 2026-06-01 50 000 61 904 0,4 
Statsobligation 3114 0,125% 2030-06-01 50 000 56 813 0,4 
Stockholms läns landsting 0,228% 2026-09-01 250 000 221 053 1,5 
Stockholms läns landsting 0,46% 2027-04-27 150 000 131 022 0,9 
Stockholms stad FRN 2025-12-01 100 000 102 275 0,7 
Örebro kommun FRN 2023-11-20 50 000 50 318 0,3 
Örebro kommun FRN 2026-01-21 94 000 96 225 0,7 
Östersunds kommun FRN 2024-09-18 69 000 70 079 0,5 
Östersunds kommun FRN 2025-06-23 55 000 55 785 0,4 
  5 524 970 37,7 
STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

EBRD 0,25% 2025-01-24 100 000 93 461 0,6 
EBRD 0,477% 2024-01-18 200 000 193 860 1,3 
EBRD 0,875% 2029-02-07 50 000 42 948 0,3 
EIB  0,875% 2025-01-30 150 000 142 119 1,0 
EIB 0,125% 2026-09-21 75 000 66 395 0,5 
EIB 0,375% 2030-09-17 350 000 279 430 1,9 
EIB 1,5% 2027-03-02  162 800 151 041 1,0 
IBRD 0,25% 2029-01-29 100 000 82 989 0,6 
IBRD 0,4325 2026-11-12 230 000 204 608 1,4 
IFC 0,0225% 2026-09-03 250 000 220 430 1,5 
IFC 1,13% 2029-11-12 184 000 157 670 1,1 
IFC 1,25% 2027-04-05 150 000 136 749 0,9 
NIB 0,1% 2025-10-13 120 000 109 187 0,7 
  1 880 885 12,8 
ÖVRIGA

Kommuninvest 0,25% 2027-11-26 400 000 340 284 2,3 
Kommuninvest 0,375% 2026-06-10 437 500 392 923 2,7 
Kommuninvest 0,5% 2027-06-15 150 000 131 691 0,9 
Kommuninvest 0,75% 2026-02-04 133 000 122 528 0,8 
Kommuninvest 0,75% 2028-05-12 150 000 129 891 0,9 
Kommuninvest 3% 2025-09-01 40 000 39 449 0,3 
Landshypotek 0,094% 2023-09-19 100 000 97 801 0,7 
Landshypotek 0,4425% 2027-02-01 150 000 131 172 0,9 
Landshypotek 0,615% 2025-11-18 110 000 100 855 0,7 
Landshypotek 0,75% 2023-05-25 205 000 203 210 1,4 
Landshypotek FRN 2024-08-14 230 000 233 149 1,6 
Landshypotek FRN 2025-03-17 250 000 254 215 1,7 
Landshypotek FRN 2026-06-15 200 000 203 800 1,4 
SEB Bolån 579 1% 2024-12-18 126 000 120 193 0,8 
SEB Bolån 580 1% 2025-12-17 100 000 92 858 0,6 
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 100 000 88 597 0,6 
SEB Bolån 584 1% 2029-12-19 150 000 124 889 0,9 
Skandiabanken FRN 2027-06-23 300 000 302 640 2,1 
  3 110 143 21,2 
ÖVRIGA, UTLÄNDSK EMITTENT

Nykredit Realkredit FRN 2024-10-01  150 000 151 266 1,0 
Sparebanken Vest Boligkreditt FRN 2025-12-08 178 000 179 844 1,2 
  331 110 2,3 
Noterade räntebärande värdepapper  14 157 583 96,6 

Övriga finansiella instrument som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTETERMINER

Stadshypotek 5YR Future Mar 2023 438 852 0 0,0 
Swedish 10YR Future Mar 2023 -1 004 724 0 0,0 
Swedish 2YR Future Mar 2023 2 700 928 0 0,0 
Swedish 5YR Future Mar 2023 -1 440 745 0 0,0 
Ränteterminer  0 0,0 

 
Underliggande 

exponering tSEK 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

RÄNTESWAP, OTC

Interest Rate Swap-SEK-20240621 -400 000 1 524 0,0 
Interest Rate Swap-SEK-20331220 -120 000 2 276 0,0 
Ränteswap, OTC  3 800 0,0 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  14 161 383 96,6 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  501 295 3,4 
Total summa fondförmögenhet  14 662 677 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Kommuninvest i Sverige 16,1 

Svenska staten 16,1 

Landshypotek Bank 8,3 

Stadshypotek 6,6 

Nordea Hypotek 6,0 

European Investment Bank 4,4 

Länsförsäkringar Hypotek 4,0 

International Finance Corporation 3,5 

SEB 2,9 

Göteborgs kommun 2,7 

DNB Boligkreditt 2,5 

Stockholms läns landsting 2,4 

European Bank for Recon & Develop 2,3 

International Bank for Recon & Develop 2,0 

Örebro kommun 1,0 

Östersunds kommun 0,9 

The Swedish Covered Bond Corporation 0,8 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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BILAGA IV
Regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna
1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU)
2020/852.

Produktnamn: Handelsbanken Ränteavkastning

Identifieringskod för juridiska personer: 5493008DU01TROFL1297

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde hållbara
investeringar med ett
miljömål: ......%

i ekonomiska
verksamheter som anses
vara miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

i ekonomiska
verksamheter som inte
anses vara miljömässigt
hållbara enligt EU-
taxonomin

Den gjorde hållbara
investeringar med ett socialt
mål: ......%

Nej

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper och
även om den inte hade en
hållbar investering som sitt
mål, hade den en andel på
39,97% hållbara investeringar

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i
ekonomiska verksamheter
som inte anses vara
miljömässigt hållbara
enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade
eller sociala egenskaper, men
gjorde inte några hållbara
investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom hållbara investeringar i
bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål enligt
Globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.
Sådana investeringar omfattar hållbara obligationer, hållbarhetslänkade (Sustainability-
linked) obligationer där ränteinstrumentets finansiella och/eller strukturella egenskaper
är knutna till fördefinierade hållbarhetsmål samt obligationer emitterade av bolag som
genom sin ekonomiska verksamhet bidrar till ett miljömål eller socialt mål och/eller
verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden hade vid utgången av
referensperioden 39,97% av fondens investeringar i obligationer eller andra
räntebärande instrument som enligt den bedömningsmetod fondbolaget tillämpat
anses vara hållbara investeringar . 
 

Fonden bidrog genom dessa hållbara investeringar till nedanstående mål; 
 

Hållbar investering: en
investering i ekonomisk
verksamhet som bidrar
till ett miljömål eller
socialt mål, förutsatt att
investeringen inte
orsakar betydande
skada för något annat
miljömål eller socialt mål
och att
investeringsobjekten
följer praxis för god
styrning.

EU-taxonomin är ett
klassificeringssystem
som läggs fram i
förordning (EU)
2020/852, där det
fastställs en förteckning
över miljömässigt
hållbara ekonomiska
verksamheter.
Förordningen fastställer
inte någon förteckning
över socialt hållbara
ekonomiska
verksamheter. Hållbara
investeringar med ett
miljömål kan vara
förenliga med kraven i
taxonomin eller inte.

Hållbarhetsindikatorer
mäter uppnåendet av
de miljörelaterade eller
sociala egenskaperna
som den finansiella
produkten främjar.

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterad och/eller sociala egenskaper av denna
finansiella produkt?
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Miljömål definierade i EU-taxonomin med framtagna tekniska standarder;
 
Övriga miljömål;
Hållbart jordbruk och skogsbruk (SDG 2 & 15), Hållbar användning av vatten (SDG 6),
Hållbar energi (SDG 7), Begränsning av klimatförändringar (SDG 13), Optimera
materialanvändning (hållbar produktion och konsumtion) (SDG 12), Bevarande av
marina ekosystem (SDG 14), Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem (SDG 15) & Främja hållbara byggnader (SDG 11).
 

Sociala mål;
Bekämpa hunger och undernäring (SDG 2), God utbildning (SDG 4), God hälsa och
välbefinnande (SDG 3), Tillhandahålla grundläggande service (SDG 1, 8, 9 & 10 & 11).
 
Vidare har fonden under referensperioden främjat miljörelaterade och/eller sociala
egenskaper genom sina exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat
till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, fossila bränslen alkohol,
tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja
bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner
relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption
och mutor. 
 

Fonden har även främjat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att beakta
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,
PAI) kopplat till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av
korruption och mutor. 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Mått Värde

Andel hållbara investeringar (%) 39,97%

Koldioxidavtryck (Scope 1,2,3) (tCO2eq/EURm) 6,17

Växthusgasintensitet (Scope 1,2,3)
(tCO2eq/EURm)

329,51

FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag: Andel av
investeringar i investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för
multinationella företag (%)

0,00%

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila bränslen (%)

0,00%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som följer International Capital
Market Association (ICMA) Principer för sociala
obligationer, Principer för gröna obligationer,
Riktlinjer för hållbarhetsobligationer och Principer
för hållbarhetslänkade obligationer (%)

39,97%

Andel av fondens värde som är investerat i
obligationer som möter kraven i Climate Bonds
Initiative (%)

0,00%

….och jämfört med de föregående perioderna?
 
Under föregående referensperiod hade fonden inga investeringar som bedömdes
ha verifierade kränkningar av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag. Fonden hade inte heller investeringar i obligationer eller
andra räntebärarande instrument utgivna av emittenter som var involverade i
förbjudna vapen och kärnvapen. Vidare så hade fonden inga investeringar i
obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter vars intäkter
till mer än 5% kom från verksamheter (produktion/distribution) kopplad till vapen
och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell
spelverksamhet och fossila bränslen med undantag för eventuella investeringar i
godkända omställningsbolag. 
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För de hållbarhetsindikatorer för vilka jämförbara uppgifter för tidigare
referensperioder saknas, kommer jämförbara uppgifter att redovisas i fondens
nästkommande årsberättelse. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis
gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?
 
Målet med de hållbara investeringarna var att bidra till miljömål eller sociala mål
genom investeringar i hållbara obligationer, hållbarhetslänkade obligationer eller i
obligationer emitterade av bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till ett miljömål
eller socialt mål eller har verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Miljömålen och de
sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030.  
 

Vilka mål som fonden bidrog till vid utgången av referensperioden står listade ovan.
Bidraget till miljömålen definierade i EU taxonomin har mätts genom bolagens
estimerade taxonomiförenlighet vad avser omsättning. För övriga miljömål och
sociala mål har bidraget avseende dessa mål mätts dels genom kontroll av om
investeringen är klassificerad som en hållbar obligation, exempelvis grön eller social
obligation, dels om det är en hållbarhetslänkad obligation där ränteinstrumentets
finansiella och/eller strukturella egenskaper är knutna till fördefinierade
hållbarhetsmål samt dels om emittenten av instrumentet har en omsättning från
produkter och tjänster som enligt fondbolagets bedömning kan anses bidra till de
Globala målen i Agenda 2030. Som utgångspunkt för att anses kvalificera som en
hållbar investering krävs en estimerad taxonomiförenlig omsättning från bolaget på
minst 20% alternativt att bolagets omsättning från produkter och tjänster som
bidrar till de Globala målen i Agenda 2030 uppgår till minst 25%. I vissa fall sker
bedömning av bolagens bidrag till miljömål eller sociala mål enligt andra kriterier än
tröskelnivå avseende omsättning, exempelvis kapitalutgifter eller driftsutgifter
(CAPEX/OPEX). 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten
delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de
hållbara investeringarna?
 
Genom tillämpningen av nedanstående principer har det under referensperioden
säkerställts att de hållbara investeringarna inte gjorde någon betydande skada för
något miljömål eller socialt mål: 
 

Exkluderingskriterier för emittenter med verksamhet kopplat till
kontroversiella sektorer samt specifika PAI-indikatorer såsom fossila
bränslen och kontroversiella vapen. 

 

Exkluderingskriterier för emittenter som bekräftats agera i strid med
internationella normer och konventioner. 

 

Bedömning av att investeringen inte ansågs orsaka betydande negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom fondbolagets
interna PAI-verktyg. 

 

Bedömning av vilka produkter och tjänster som emittenten i övrigt är
involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar
utveckling. Detta gäller dock ej för hållbara obligationer där upplånat kapital
specifikt används för att främja miljömål och sociala mål. I dessa fall sker
bedömningen avseende betydande skada istället på instrumentnivå. 

 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
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Genom fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som
anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolagets
bedömningsmetod inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande
skada inom ramen för en hållbar investering. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?
 
Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta har säkerställts genom tillämpning av fondbolagets
exkluderingsstrategi. 

Indikator på negativa konsekvenser för
hållbar utveckling

Mått Värde % av
investeringarna
som har
datatäckning
(coverage)

% av
investeringarna
som kvalificerar
för indikatorn
(eligable)

1.1 Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 1,42 30,49% 54,41%

Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 3,00 30,49% 54,41%

Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO2eq) 2 475,83 30,49% 54,41%

Scope 1+2 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

4,42

Scope 1+2+3 växthusgasutsläpp
(tCO2eq)

2 480,25

1.2 Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

6,17 30,49% 54,41%

Koldioxidavtryck Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

0,01 30,49%

1.3 Investeringsobjektets
växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet Scope 1+2+3
(tCO2eq/EURm)

329,51 2,91% 54,41%

Växthusgasintensitet Scope 1+2
(tCO2eq/EURm)

0,70 2,91%

1.4 Exponering mot företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen

Andel av investeringar i företag som är
verksamma inom sektorn för fossila
bränslen (%)

0,00% 20,05% 54,41%

1.5 Andel av icke-förnybar Investeringsobjektets andel av icke-

å

7,01% 19,02% 54,41%

Portföljförvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av fondbolaget framtaget PAI-verktyg
där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För emittenter eller
instrument som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom
exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.  
 

Nedan redovisas de indikatorer som analyserats för fonden:  

Huvudsakliga negativa
konsekvenser är
investeringsbesluts
mest negativa
konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer som
rör miljö, sociala frågor
och personalfrågor,
respekt för mänskliga
rättigheter samt frågor
rörande bekämpning av
korruption och mutor.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada,
enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada
för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av
den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar
unionskriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den
återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande
investeringar som inte beaktar unionskriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande
skada för några miljömål eller sociala mål.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för
hållbarhetsfaktorer?
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energiförbrukning och energiproduktion förnybar energiförbrukning från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

Investeringsobjektets andel av icke-
förnybar energiproduktion från icke-
förnybara energikällor jämfört med
förnybara energikällor, uttryckt i procent
av totala energikällor (%)

0,00% 0,00% 54,41%

1.6 Energiförbrukningsintensitet per
sektor med stor klimatpåverkan

Energiförbrukning i GWh per miljon euro
i intäkter från investeringsobjekt, per
sektor med stor klimatpåverkan
(GWh/EURm)

A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH
FISKE

B – UTVINNING AV MINERAL

C – TILLVERKNING

D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS,
VÄRME OCH KYLA

E – VATTENFÖRSÖRJNING;
AVLOPPSRENING,
AVFALLSHANTERING OCH
SANERING

F – BYGGVERKSAMHET

G – HANDEL; REPARATION AV
MOTORFORDON OCH
MOTORCYKLAR

H – TRANSPORT OCH
MAGASINERING

L – FASTIGHETSVERKSAMHET

1.7 Verksamhet som negativt påverkar
områden med känslig biologisk
mångfald

Andel av investeringar i
investeringsobjekt med platser/projekt
belägna i eller i närheten av områden
med känslig biologisk mångfald där
investeringsobjektens verksamhet
påverkar dessa områden negativt (%)

0,00% 20,05% 54,41%

1.8 Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som genereras av
investeringsobjekt per miljon
investerade euro, uttryckt som ett vägt
genomsnitt (t/EURm)

0,00% 54,41%

1.9 Farligt avfall och radioaktivt avfall Ton farligt avfall och radioaktivt avfall
som genereras av investeringsobjekt
per miljon investerade euro, uttryckt
som ett vägt genomsnitt (t/EURm)

0,00% 54,41%

1.10 Brott mot FN:s globala
överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som har varit
inblandade i brott mot FN:s globala
överenskommelse eller OECD:s
riktlinjer för multinationella företag (%)

0,00% 54,41% 54,41%

1.11 Inga processer och
efterlevnadsmekanismer för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse och
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan strategier för att
övervaka efterlevnaden av FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag eller mekanismer för
klagomålshantering av brott mot FN:s
globala överenskommelse eller
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag (%)

100,00% 20,05% 54,41%

1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen Genomsnittlig ojusterad löneklyfta
mellan könen hos investeringsobjekt
(%)

0,00% 54,41%

1.13 Jämnare könsfördelning i
styrelserna

Genomsnitt för manlig och kvinnlig
representation bland styrelseledamöter i
investeringsobjekt, uttryckt i
procentandel av samtliga
styrelseledamöter (% kvinnor)

54,55% 2,91% 54,41%

1.14 Exponering mot kontroversiella
vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och
biologiska vapen)

Andel av investeringar i
investeringsobjekt som är involverade i
tillverkning eller försäljning av
kontroversiella vapen (%)

0,00% 54,41% 54,41%

2.4 Investeringar i företag utan initiativ
för minskning av koldioxidutsläpp

Andel av investeringar i
investeringsobjekt utan initiativ för
minskning av koldioxidutsläpp som
syftar till att anpassa sig till Parisavtalet
(%)

85,49% 20,05% 54,41%

3.9 Ingen policy för mänskliga
rättigheter

Andel investeringar i enheter utan en
policy för mänskliga rättigheter (%)

0,00% 20,05% 54,41%

1.15 Växthusgasintensitet Investeringsobjektens
växthusgasintensitet
(KtonCO2eq/EURm)

0,08 21,29% 29,04%

1.16 Investeringsobjektens hemvist
där det förekommer bristande
samhällsansvar

Antal länder där investeringsobjekten
har sin hemvist där det förekommer
bristande samhällsansvar (i absoluta tal
och relativa tal, dividerat med samtliga
länder där investeringsobjekten har sin
hemvist), enligt internationella fördrag
och konventioner, Förenta nationernas

0,00% 21,29% 29,04%
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principer och, i förekommande fall,
nationell lagstiftning.

Största investeringarna Sektor % Tillgångar Land

Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 - 2,90% SE

Länsförsäkringar Hypotek AB 519 1,50%
2026-09-16

- 2,85% SE

Lunds kommun FRN 2028-04-13 - 2,78% SE

Interest Rate Swap-SEK-20240621 - 2,69% GB

Kommuninvest i Sverige AB 0,375% 2026-06-
10

- 2,68% SE

Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 - 2,42% SE

Kommuninvest i Sverige AB K2505 1,00%
2025-05-12

- 2,35% SE

Svenska Staten 0,125% 2030-09-09 - 2,33% SE

Kommuninvest i Sverige AB 0,25% 2027-11-
26

- 2,32% SE

Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 - 2,24% SE

Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 - 2,22% SE

Kommuninvest i Sverige AB K2410 1,00%
2024-10-02

- 2,14% SE

Swedbank Hypotek FRN 2024-01-29 - 2,09% SE

Skandiabanken AB FRN 2027-06-23 - 2,06% SE

Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 - 2,05% SE

Vad var tillgångsallokeringen?

Förteckningen innehåller
de investeringar som
utgör den finansiella
produktens största
andel investeringar
under referensperioden,
som är: 2022-12-31

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

Taxonomiförenliga
verksamheter uttrycks
som en andel av
följande:

- omsättning,
återspeglar hur ”gröna”
investeringsobjekten är i
dag.
- kapitalutgifter, visar de
gröna investeringar
som gjorts av
investeringsobjekten,
t.ex. de som är
relevanta för en
omställning till en grön
ekonomi.
- driftsutgifter,
återspeglar
investeringsobjektens
gröna operativa
verksamheter.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?
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I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?
 
I Handelsbanken Fonders aktiva ränteförvaltning, där fonden ingår, investeras en
betydande del i obligationer med förbestämda projektkategorier för
emissionslikvidens användning (engelska: ”Use of Proceeds”). Då de investeringarna
inte är en direktinvestering i bolagens/emittenternas huvudverksamhet kan
redovisning på sektornivå ses som missvisande. Generellt för fonderna är dock att
emittenterna av såväl projektspecifika som ej projektspecifika obligationer
huvudsakligen är bolag inom den finansiella sektorn. Andra stora sektorer/grupper
av emittenter är stater, industri- och fastighetsbolag.  

För närvarande har bolagen som regel inte börjat rapportera i vilken utsträckning deras
verksamheter är förenliga med EU-taxonomin. Detta innebär att det endast finns
estimerad data tillgängligt. Fondbolaget har gjort bedömningen att denna estimerade
data kan anses vara tillräckligt tillförlitlig att användas för att bedöma om investeringen
bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin och på den grunden kan anses vara en
hållbar investering. Däremot kan fondbolaget med tillräcklig säkerhet inte avgöra en
investerings exakta förenlighet EU-taxonomin. Mot bakgrund av detta så redovisas i
dagsläget 0% taxonomiförenliga investeringar nedan.  

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den
finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de
miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella
produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar
som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna
eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper
omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med

miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala
egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Möjliggörande
verksamheter gör det
direkt möjligt för andra
verksamheter att bidra
väsentligt till ett
miljömål.

Omställningsverksamhe
ter är verksamheter
som det ännu inte finns
koldioxidsnåla alternativ
tillgängliga för och som
bland annat har
växthusgasutsläpp på
nivåer som motsvarar
bästa prestanda.

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med
EU-taxonomin?

Investeringar
100,00%

Nr 1
Anpassade till
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

96,96%

Nr 2 Annat
3,04%

Nr 1A Hållbara
39,97%

Nr 1B Andra
miljörelaterade

eller sociala
egenskaper

56,99%

Andra
miljörelaterade

39,52%

Sociala
0,45%
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1Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa
klimatförändringarna (“begränsning av klimatförändringarna”) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se
förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-
taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och
möjliggörande verksamheter?
 
Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller
inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande
verksamheter.  

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin
jämfört med tidigare referensperioder?
 
Det saknas jämförbara uppgifter för tidigare referensperioder, varför dessa
uppgifter inte kommer att redovisas förrän i fondens nästkommande
årsberättelse.  

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte
kan klassificerats som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att
samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att
tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. 
 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 39,52% hållbara investeringar med ett
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin. 
 
Därutöver hade fonden hållbara investeringar om 0,00% som fondbolaget på
estimerad data bedömer bidrar till ett miljömål definierat i EU-taxonomin (men som

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga
med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att
avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen
överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens
investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar
överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella
produkten som inte är statliga obligationer.

*I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
 inklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

2. Taxonomförenlighet hos investeringar,
 exklusive statliga obligationer*

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Taxanomiförenlighet - fossilgas

Taxanomiförenlighet - kärnenergi

Taxanomiförenlighet - (ingen fossilgas eller kärnenergi)

Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 50 100

är hållbara investeringar
med ett miljömål som
inte beaktar kriterierna
för miljömässigt hållbara
ekonomiska
verksamheter enligt
förordning (EU)
2020/852.

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med
EU-taxonomin?
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alltså inte med tillräcklig säkerhet kan klassas som förenlig med EU-taxonomin som
sådan). 

Vid utgången av referensperioden hade fonden 0,45% hållbara investeringar med ett
socialt mål.

Fonden har under referensperioden innehaft likvida medel samt derivatinstrument för
likviditet och riskhantering. Underliggande tillgångar för derivatinstrumenten har varit
valutor samt räntor. Inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har
bedömts nödvändiga för dessa positioner. 

Välja bort 
Under referensperioden har fonden förvaltats i linje med sin exkluderingsstrategi vilket
innebär att eventuella innehav som under perioden inte längre möter fondens
hållbarhetskrav har avyttrats.  
 

Påverkan och ägarstyrning 
Fondbolaget och portföljförvaltaren har under referensperioden bedrivit ett aktivt
påverkansarbete i syfte att förbättra portföljbolagens hållbarhetsarbete, reducera
hållbarhetsrisker samt hantera och reducera eventuella risker avseende negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 

Dialoger 
Under referensperioden så genomfördes totalt 197 st direkta påverkansdialoger
mellan fondbolaget och bolag/emittenter. st av dessa var dialoger med
bolag/emittenter som på balansdagen var innehav i denna fond. Dessa dialoger syftar
till att stötta kontinuerlig förbättring av bolagens hållbarhetsarbete och inkluderar
frågor om hantering av bolagets hållbarhetsrisker, förebyggande av negativ påverkan,
samt bidrag till hållbar utveckling. Dialogerna kan också vara reaktiva /incidentdrivna. 
 

Utöver direkt dialog har fondbolaget under referensperioden medverkat i
gemensamma dialoger där 224 bolag/emittenter har adresserats tillsammans med
andra investerare. st av dessa var dialoger med bolag som på balansdagen var
innehav i denna fond. 
 

Fondbolaget har via deltagande i initiativ, investerarupprop och nätverk bedrivit
påverkansarbete under referensperioden. 

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Vilka investeringar var inkludrade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper
under referensperioden?
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Revisions berattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Ranteavkastning, org.nr 515602-7020 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Ranteavkastning for ar 2022, med undantag 
for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Ranteavkastning:s finansiella stallning per den 31 december 2022 och 
av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om 
vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Oen andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen"). Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag . 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen . 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna , men inte for att uttala 
ass om effektiviteten i den interna kontrollen . 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen, daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hallbarhetsinformationen 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for hallbarhetsinformationen och for att den ar upprattad i enlighet med lag 
om vardepappersfonder. 

Var granskning av hallbarhetsinformationen for fonden har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hallbarhetsrapporteOn. Detta innebar att var granskning av 
hallbarhetsinformationen har en annan inriktning och en vasentligt mindre omfattning jamfort med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger ass tillracklig grund for vart uttalande. 

Hallbarhetsinformation har lamnats i arsberattelsen . 

Stockholm den f 3 mars 2023 

PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad reviser 

2 av 2 
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BASVALUTA

Fondens 
basvaluta 

SEK

Förval tare:  ALEXANDER GULLNÄS

Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation 
Förvaltningsberättelse
Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva 
placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden 
placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar huvudsakligen i 
räntebärande instrument som är emitterade eller garanterade av stater på 
tillväxtmarknader, främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa 
inklusive Balkan och Baltikum. Placeringar sker till största delen i lokal 
valuta, vilket innebär en valutarisk men även en högre avkastningspotential. 
Fondens placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget B- från Standard 
& Poor's eller B3 från Moody's. Fondens samlade innehav får inte ha en 
lägre snittrating än BB- från Standard & Poor's eller Ba3 från Moody's. 
Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens 
placeringar är mellan två till åtta år. Fonden har genom 
placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagsobligationer 
vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade. 
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens 
placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i 
fondandelar. Vi jämför fondens utveckling mot följande index: JP Morgan 
EM GBI Diversified Index (100%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad 
kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. För mer 
information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes 
och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå 
hänvisas till informationsbroschyren. 

Aktivitetsgrad

Fonden är en räntefond. Det innebär att förvaltaren tar aktiva positioner på 
räntemarknaden i syfte att generera bättre avkastning än fondens 
jämförelseindex. Förvaltningen utgår från en löpande bedömning av de 
finansiella- och makroekonomiska förutsättningarna och resulterar i en 
strategisk och taktisk placeringsinriktning. Tror förvaltaren på sjunkande 
marknadsräntor väljs en längre räntebindningstid och om förvaltaren tror 
på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Positionerna 
kan också utnyttja förändringar i skillnaden mellan marknadsräntor på olika 
löptider eller mellan olika emittenter. Förvaltaren gör även en bedömning 
om valutarisken i placeringen. Fonden investerar i finansiella instrument 
oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.  
  
Aktivitetsgraden i en fond beräknas med hjälp av måttet aktiv risk (eng. 
Tracking Error). Aktiv risk definieras som volatiliteten i skillnaden mellan 
fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Aktiv risk beräknas 
enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 
24 månaderna. En högre avkastningsavvikelse från jämförelseindex ger en 
högre aktiv risk. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika typer av fonder 
(aktivt förvaltade fonder, indexfonder etc.) och fondkategorier (ex. aktier 
eller räntor) då de underliggande marknadernas risknivå skiljer sig åt. 
Vidare har val av jämförelseindex betydelse för nivån på aktiv risk. Vi har vid 
val av index haft ambitionen att få ett så relevant index som möjligt i 
relation till fondens långsiktiga placeringsinriktning.  
  
Fonden har tagit den aktiva risk som bedömts varit lämplig i syfte att 
uppnå fondens aktiva avkastningsmål. Aktiv risk under 2022 har varit 
högre än normalt då fonden tidigt sålde av rysk exponering som låg kvar i 
benchmark under en tid, vilket påverkade den aktiva risken. Fonden har 
dessutom haft större avvikelser än normalfallet i en volatil ränte- och 
valutamiljö. 

Portföljen

Fonden steg med 4,0% under 2022*.  
Året präglades av hög volatilitet, mycket på grund av Rysslands invasion av 
Ukraina med konsekvenser såsom energikris i Europa, hög inflation, 
åtstramande centralbanker globalt samt negativt risksentiment. Svenska 
kronan hade dessutom ett mycket svagt år vilket var positivt för fondens 
avkastning. Fonden låg underviktad rysk exponering i samband med 
invasionen men sålde av samtliga innehav på dagen av invasionen, och 
allokerade framförallt dessa likvider till övervikter i Latinamerika och 
Sydafrika samt ökade undervikten i Östeuropa ytterligare. Detta gynnade 
både den absoluta och relativa avkastningen då årets bästa positioner var 
innehaven i Brasilien och Mexiko, medan länder som Polen och Ungern 
såg kraftigt stigande räntor och svaga valutor då länderna drabbades av 
höga energipriser som slog hårt på inflationen. Negativt bidrag till 
årsavkastningen kom i relativa termer primärt från undervikten i Turkiet, där 
centralbanken fortsatt motsätter sig räntehöjningar trots inflation på över 
80%. Valutan försvagades men räntor sjönk kraftigt under året vilket 
kostade avkastningsmässigt. Fonden har fortsatt ingen exponering i Turkiet 
då landet fundamentalt behöver avsevärt mycket högre räntor för att både 
supportera valutan samt få bukt med den höga inflationen. Fonden låg 
merparten av året kortare i ränterisk (duration) än sitt jämförelseindex vilket 
gynnade avkastningen, då även tillväxtmarknadsräntor generellt steg under 
året likt övriga marknader. Däremot var tillväxtmarknader tidigare i 
räntehöjningscykeln och marknaden prisar in sänkningar under 2023 på 
flera håll, och fonden ökade durationen i slutet av året. Den amerikanska 
dollarn hade ett mycket starkt år, vilket i normala fall brukar leda till stora 
utflöden ur tillväxtmarknader. Positioneringen var dock redan historiskt låg 
på många tillväxtmarknader och utflöden har framförallt skett i Kina, som 
har haft starka inflöden tidigare år. Fonden har minskat sin exponering i 
mellanstatliga obligationer denominerade i kinesiska yuan, då den 
geopolitiska risken i landet fortsatt är hög och en öppning av ekonomin 
från covid-nedstängningar bör innebära högre räntor i Kina. 
* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens 
fondfakta. 

Väsentliga risker

En investering i fonden kännetecknas av medelhög risk. En placering i 
räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenat med ränterisk 
vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett 
räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En 
fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående 
räntebindningstid har en högre ränterisk än en fond som placerar i 
räntebärande instrument med kortare återstående räntebindningstid. Den 
genomsnittliga återstående räntebindningstiden på innehaven kan variera 
väsentligt över tid. Fondens placeringar sker i ett begränsat antal 
emittenter och är koncentrerade geografiskt till räntepapper utgivna av 
stater i Asien, Mellanöstern, Latinamerika, Afrika samt Östeuropa. Detta 
innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i en 
diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera regioner 
eller emittenter. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper 
denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i 
fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser 
kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt 
mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen 
handlas i. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk 
då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer 
sina förpliktelser. Kreditrisken är högre när fondens andel av tillgångar i 
räntebärande värdepapper emitterade av stater med lägre kreditkvalitet 
ökar. Fondens placeringar kan omfatta tillgångar med högre kreditrisk s.k. 
high yield. Fondens placeringsinriktning innebär exponering mot marknader 
där likviditeten ofta är lägre och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, 
jämfört med mer utvecklade marknader. Detta kan påverka fondens 
möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad. 
Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad exponering för 
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operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska beslut, risker till följd 
av brister i den finansiella infrastrukturen eller svagheter i ett lands eller 
regions värdepappersreglering. Operativa risker kan om de materialiseras 
påverka fondens utveckling och värde negativt. Fonden får som en del i sin 
placeringsinriktning investera i derivat i syfte att skapa avkastningen i 
fonden eller för skapa hävstång. Investeringar i derivat kan innebära att 
fonden har en ökad känslighet för marknadsförändringar.  
  
Hållbarhetsrisken, det vill säga en miljörelaterad, social eller 
bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som skulle ha en 
faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde, 
hanteras i investeringsanalysen där hållbarhetsrisk är en integrerad del. 

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i 
fondens placeringsinriktning. Under 2022 har fonden utnyttjat denna 
möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2022 har 
fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda 
andra tekniker och instrument. Under 2022 har fonden inte utnyttjat denna 
möjlighet. 

• Högsta hävstång under räkenskapsåret 23,7%
• Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
• Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 7,1%

Information

Fondens avkastningshistorik före startdatum härleds från fusionen (7 
december 2018) då Handelsbanken Funds Emerging Markets Bond Fund 
(Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Tillväxtmarknad 
Obligation (Sverige). 
  
Information om ersättning till anställda se Ersättning till anställda på 
fondbolagets hemsida samt även i slutet av fondrapporten. 

 

Fondens utveckling*
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* Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. 

Fondfakta - historik
 

1/1-31/12 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andelsvärde, SEK 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK 107,90 103,71 104,60 117,88 102,37 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR 9,70 10,07 10,41 11,22 10,10 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK 102,02 101,02 109,06 110,65 99,98 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 111,87 106,94 107,26 120,20 103,81 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR 10,06 10,39 10,67 11,44 10,24 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 112,67 107,32 107,27 119,79 103,09 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK 106,52 104,53 111,83 112,45 100,69 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 81,21 81,33 85,41 - - - - - - -

Fondens totala nettoflöde, mnSEK -74 -147 -91 -35 -28 - - - - -

Fondförmögenhet totalt, mnSEK 406 463 612 786 711 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK 106 113 121 356 212 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR 0 1 1 1 1 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK 1 1 1 2 1 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 97 127 264 118 151 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR 0 0 0 0 0 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 2 4 17 39 11 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK 114 126 136 172 279 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 74 82 71 - - - - - - -

Antal andelar totalt, tusental 3 907 4 597 5 907 6 734 6 961 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK 986 1 088 1 152 3 023 2 068 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR 51 58 85 102 132 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK 9 6 7 16 9 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 865 1 192 2 460 981 1 452 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR 3 3 3 28 21 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 14 35 161 322 109 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK 1 071 1 208 1 212 1 530 2 768 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 908 1 008 827 - - - - - - -

Total avkastning i %  
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK 4,0 -0,8 -11,3 15,2 -5,4 3,3 14,5 -6,8 11,0 -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR -3,7 -3,2 -7,2 11,1 -8,2 0,6 9,5 -3,6 3,7 -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK 1,0 -7,4 -1,4 10,7 -7,5 8,9 3,4 2,2 12,5 -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 4,6 -0,3 -10,8 15,8 -4,9 3,5 14,8 -6,6 11,2 -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR -3,1 -2,7 -6,7 11,7 -7,8 0,8 9,7 -3,4 3,9 -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 5,0 0,1 -10,5 16,2 -4,5 4,2 15,6 -5,9 12,0 -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK 1,9 -6,5 -0,5 11,7 -6,7 9,8 4,3 3,1 13,5 -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 4,1 -0,8 -11,3 15,2 -5,4 3,3 14,5 -6,8 11,0 -

Jämförelseindex inklusive utdelning i % 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK -3,2 -0,5 -10,4 18,1 -0,3 4,1 18,3 -5,9 11,5 -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR -10,3 -2,9 -6,3 13,9 -3,3 1,5 13,1 -2,7 4,2 -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK -6,0 -7,0 -0,5 13,5 -2,5 9,8 6,8 3,1 13,1 -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK -3,2 -0,5 -10,4 18,1 -0,3 4,1 18,3 -5,9 11,5 -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR -10,3 -2,9 -6,3 13,9 -3,3 1,5 13,1 -2,7 4,2 -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK -3,2 -0,5 -10,4 18,1 -0,3 4,1 18,3 -5,9 11,5 -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK -6,0 -7,0 -0,5 13,5 -2,5 9,8 6,8 3,1 13,1 -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK -3,2 -0,5 -10,4 18,1 -0,3 4,1 18,3 -5,9 11,5 -

Aktiv risk 2 år, % (Tracking error) 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK 4,6 1,4 1,4 1,7 1,6 1,2 1,5 1,5 - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR 4,6 1,4 1,4 1,7 1,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK 4,6 1,4 1,4 1,7 1,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 4,6 1,4 1,4 1,7 1,5 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR 4,6 1,4 1,4 1,7 1,5 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 4,6 1,4 1,4 1,7 1,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK 4,6 1,4 1,4 1,7 1,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 4,6 1,4 1,4 - - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK 1,6 -6,2 1,1 4,4 -1,2 8,8 3,3 1,7 - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR -3,5 -5,2 1,5 1,0 -3,9 5,0 2,8 0,0 - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK -3,3 -4,5 4,4 1,2 0,4 6,1 2,8 7,2 - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 2,1 -5,7 1,6 4,9 -0,8 9,0 3,6 1,9 - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR -2,9 -4,7 2,1 1,5 -3,6 5,2 3,0 0,2 - -
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 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 2,5 -5,3 2,0 5,3 -0,3 9,7 4,3 2,6 - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK -2,4 -3,6 5,4 2,1 1,3 7,0 3,7 8,2 - -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 1,6 -6,2 1,1 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK -1,8 -5,6 2,8 8,5 1,9 11,0 5,5 2,4 - -
EUR -6,7 -4,6 3,3 4,9 -1,0 7,1 4,9 0,7 - -
NOK -6,5 -3,8 6,3 5,2 3,4 8,3 4,9 8,0 - -

Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - SEK -0,1 -0,2 2,7 3,7 3,0 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - EUR -2,5 -1,6 0,8 1,6 0,2 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A1 - NOK -1,1 0,3 2,6 3,3 3,7 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - SEK 0,5 0,3 3,1 4,1 3,2 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A9 - EUR -2,0 -1,2 1,2 1,9 0,5 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - SEK 0,9 0,7 3,6 4,7 3,9 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation A10 - NOK -0,3 1,3 3,5 4,3 4,6 - - - - -
 Tillväxtmarknad Obligation B1 - SEK 0,0 -0,2 2,7 - - - - - - -

Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, % 
SEK 0,3 1,8 5,4 6,4 5,2 - - - - -
EUR -2,1 0,3 3,4 4,2 2,4 - - - - -
NOK -0,8 2,3 5,2 6,0 5,9 - - - - -

Utdelning per andel, SEK 3,24 3,35 1,74 - - - - - - -

Omräkningskurs EUR/SEK 11,12 10,30 10,05 10,51 10,13 - - - - -

Omräkningskurs NOK/SEK 1,06 1,03 0,96 1,07 1,02 - - - - -

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser. 

Jämförelseindex:  JP Morgan EM GBI Diversified Index 
Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.
För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se Information från fondbolaget.
För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader
 

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 1,10
 Tillväxtmarknad Obligation A9 0,55
 Tillväxtmarknad Obligation A10 0,20
 Tillväxtmarknad Obligation B1 1,10

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 1,10
 Tillväxtmarknad Obligation A9 0,55
 Tillväxtmarknad Obligation A10 0,20
 Tillväxtmarknad Obligation B1 1,10

Årlig avgift, % 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 1,10
 Tillväxtmarknad Obligation A9 0,55
 Tillväxtmarknad Obligation A10 0,20
 Tillväxtmarknad Obligation B1 1,10

Transaktionskostnader, tSEK 0

Transaktionskostnader i % av omsättningen 0,00

Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 109,81
 Tillväxtmarknad Obligation A9 55,05
 Tillväxtmarknad Obligation A10 20,05
 Tillväxtmarknad Obligation B1 109,82

Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 SEK 
 Tillväxtmarknad Obligation A1 7,23
 Tillväxtmarknad Obligation A9 3,62
 Tillväxtmarknad Obligation A10 1,32
 Tillväxtmarknad Obligation B1 7,23

Fondfakta - övriga nyckeltal
 

Omsättningshastighet, ggr 1,1

Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, % 0,0

Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, % 0,0

Risk- och avkastningsmått *
 

Total risk % - A1 SEK 6,8 

Total risk % - A1 EUR 6,4 

Total risk % - A1 NOK 10,0 

Total risk % - A9 SEK 6,8 

Total risk % - A9 EUR 6,4 

Total risk % - A10 SEK 6,8 

Total risk % - A10 NOK 10,0 

Total risk % - B1 SEK 6,8 

Total risk i index % - A1 SEK 9,3 

Total risk i index % - A1 EUR 8,3 

Total risk i index % - A1 NOK 11,9 

Total risk i index % - A9 SEK 9,3 

Total risk i index % - A9 EUR 8,3 

Total risk i index % - A10 SEK 9,3 

Total risk i index % - A10 NOK 11,9 

Total risk i index % - B1 SEK 9,3 

Jämförelseindex JP Morgan EM GBI
Diversified Index

Aktiv avkastning % - A1 SEK 3,4 

Aktiv avkastning % - A1 EUR 3,2 

Aktiv avkastning % - A1 NOK 3,2 

Aktiv avkastning % - A9 SEK 3,9 

Aktiv avkastning % - A9 EUR 3,8 

Aktiv avkastning % - A10 SEK 4,3 

Aktiv avkastning % - A10 NOK 4,1 

Aktiv avkastning % - B1 SEK 3,4 

Informationskvot - A1 SEK 0,7 

Informationskvot - A1 EUR 0,7 

Informationskvot - A1 NOK 0,7 

Informationskvot - A9 SEK 0,9 

Informationskvot - A9 EUR 0,8 

Informationskvot - A10 SEK 0,9 

Informationskvot - A10 NOK 0,9 

Informationskvot - B1 SEK 0,7 

Sharpekvot - A1 SEK 0,2 

Sharpekvot - A1 EUR -0,5 

Sharpekvot - A1 NOK -0,4 

Sharpekvot - A9 SEK 0,3 

Sharpekvot - A9 EUR -0,4 

Sharpekvot - A10 SEK 0,4 

Sharpekvot - A10 NOK -0,3 

Sharpekvot - B1 SEK 0,2 

Sharpekvot i index - A1 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A1 EUR -0,8 

Sharpekvot i index - A1 NOK -0,6 

Sharpekvot i index - A9 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A9 EUR -0,8 

Sharpekvot i index - A10 SEK -0,2 

Sharpekvot i index - A10 NOK -0,6 

Sharpekvot i index - B1 SEK -0,2 

Duration, år 4,6 

Spreadexponering % N/A 

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den 
samlade fondrapporten. 

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden 

Resultaträkning, tSEK
 2022 2021

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  * 1 123 -25 672
Värdeförändring på övriga derivatinstrument  ** -100 -403
Värdeförändring på fondandelar  *** - -128
Ränteintäker 22 244 29 003
Utdelningar 8 0
Valutakursvinster och -förluster netto -2 680 -1 712
Övriga intäkter 127 0
Summa intäkter och värdeförändring 20 722 1 088

KOSTNADER

Förvaltningskostnader:
- Ersättning till fondbolaget 3 022 3 664
Räntekostnader 27 15
Övriga kostnader 1 11
Summa kostnader 3 050 3 689
Årets resultat 17 672 -2 601

* Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 30 396 8 503

Realisationförluster -61 143 -47 946

Orealiserade vinster/förluster 31 869 13 772

Summa 1 123 -25 672

** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster 0 452

Realisationförluster -100 -855

Summa -100 -403

*** Specifikation av värdeförändring

Realisationsvinster - 60

Realisationförluster - -188

Summa - -128

Balansräkning, tSEK
 31 dec. 2022

% av 
fondförm. 31 dec. 2021

% av 
fondförm. 

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 378 776 93,3 438 738 94,8
OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde - - 398 0,1
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde Not 2) 378 776 93,3 439 135 94,9
Bankmedel och övriga likvida 
medel 20 041 4,9 17 233 3,7
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 325 1,8 8 118 1,8
Summa tillgångar 406 142 100,1 464 487 100,4

SKULDER

OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde - - 1 633 0,4
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde - - 1 633 0,4
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 235 0,1 274 0,1
Summa skulder 235 0,1 1 907 0,4
Fondförmögenhet Not 1) 405 907 100,0 462 581 100,0

Not 1) till balansräkning
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Handelsbanken Ti l lväxtmarknad Obl igat ion,  for ts.

Förändring av fondförmögenhet, tSEK
 2022 2021

Fondförmögenhet vid periodens början 462 581 612 192
Andelsutgivning 1) 111 600 177 794
Andelsinlösen 1) -182 476 -321 844
Resultat enligt resultaträkning 17 672 -2 601
Utdelning till andelsägarna -3 470 -2 961
Fondförmögenhet vid periodens slut 405 907 462 581

1) Varav 6 386 tSEK avser interna flyttar mellan andelsklasser 

Not 2) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna til l  handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   83,8 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

NOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

Asian Development Bank 2,45% 2027-01-24 5 000 7 355 1,8 
Brasilianska staten 0% 2024-01-01 9 15 674 3,9 
Brasilianska staten 10% 2025-01-01 8 15 087 3,7 
Brasilianska staten 10% 2031-01-01 3 5 156 1,3 
Chilenska staten 2,75% 2027-01-31 200 1 918 0,5 
Chilenska staten 4,34% 2042-03-07 200 1 765 0,4 
EBRD 0,37% 2024-12-22 5 000 10 271 2,5 
EBRD 2,75% 2032-04-27  10 000 15 471 3,8 
IBRD 5,35% 2029-02-09 23 000 000 14 433 3,6 
Mexikanska staten 10% 2024-12-05 220 11 787 2,9 
Mexikanska staten 5.75% 2026-03-05 260 12 565 3,1 
Mexikanska staten 6,5% 2031-05-29 300 14 806 3,6 
Mexikanska staten 7,75% 2042-11-13 200 9 335 2,3 
Peruanska staten 6,95% 2031-08-12 10 300 26 572 6,5 
Polska staten 1,25% 2030-10-25 9 000 14 367 3,5 
Polska staten 2,5 % 2026-07-25 7 000 14 368 3,5 
Rumänska staten 2,5% 2027-10-25 7 000 12 467 3,1 
Rumänska staten 3,7% 2024-11-25 6 000 12 740 3,1 
Rumänska staten 6,7% 2032-02-25 5 000 10 046 2,5 
Sydafrikanska staten 10,5% 2026-12-21 10 000 6 473 1,6 
Sydafrikanska staten 8,75% 2048-02-28 20 000 9 575 2,4 
Sydafrikanska staten 8,875% 2035-02-28 28 000 14 453 3,6 
Sydafrikanska staten 8% 2030-01-31 16 000 8 735 2,2 
Tjeckiska staten 0.25 % 2027-02-10 35 000 13 190 3,2 
Tjeckiska staten 1,5% 2040-04-24 15 000 4 110 1,0 
Tjeckiska staten 1,75% 2032-06-23 33 000 11 454 2,8 
Tjeckiska staten 5,70% 2024-05-25 30 000 13 820 3,4 
Ungerska staten 2,75% 2026-12-22 500 000 10 404 2,6 
Ungerska staten 3,0% 2024-06-26 400 000 9 795 2,4 
Ungerska staten 4,5% 2032-05-27 600 000 11 953 2,9 
  340 145 83,8 
Noterade räntebärande värdepapper  340 145 83,8 

Övriga finansiella instrument   9,5 

 
Antal/Nom. bel. 

tusental 
Marknads- 
värde tSEK 

% av 
fondförm. 

ONOTERADE RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

STAT, UTLÄNDSK EMITTENT

Malaysiska staten 2,63% 2031-04-15 6 200 13 207 3,3 
Malaysiska staten 3.9% 2026-11-30 4 000 9 486 2,3 
Malaysiska staten 4,094% 2023-11-30 2 500 5 956 1,5 
Malaysiska staten 4,762% 2037-04-07  4 000 9 982 2,5 
  38 631 9,5 
Onoterade räntebärande värdepapper  38 631 9,5 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  378 776 93,3 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  0 0,0 
Netto, övriga tillgångar och skulder  27 131 6,7 
Total summa fondförmögenhet  405 907 100,0 

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna 
kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. 

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar *

Företag/koncern % av fondförmögenheten Företag/koncern % av fondförmögenheten 

Mexikanska staten 11,9 

Tjeckiska staten 10,5 

Sydafrikanska staten 9,7 

Malaysiska staten 9,5 

Brasilianska staten 8,8 

Rumänska staten 8,7 

Ungerska ststen 7,9 

Polska staten 7,1 

European Bank for Recon & Develop 6,3 

Republic of Chile 0,9 

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehar 
mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.  
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Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation
Om hållbarhet i fondens förvaltning 
Tillsammans med finansiella kriterier integrerar fondens förvaltare miljö-, sociala- 
och bolagsstyrningskriterier (ESG) för att få ett mer komplett beslutsunderlag i 
investeringsprocessen. Det innebär att fondernas förvaltare tar hänsyn till både 
risker och möjligheter relaterade till olika ESG-aspekter. 

Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i 
företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är 
exkluderade. 

Metoder för hållbarhetsarbetet 
Fonden väljer bort 
På grund av fondens placeringsinriktning har den inte möjlighet att investera i 
obligationer emitterade av företag vilket leder till att fonden inte har några 
investeringar med exponering mot: 

• företag/emittenter som är inblandade i tillverkning eller distribution av enligt
internationell rätt förbjudna vapen, till exempel klustervapen, personminor,
biologiska och kemiska vapen.

• företag/emittenter involverade i produktion eller distribution av kärnvapen.

• företag/emittenter med verksamheten finns inom kontroversiella branscher
som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och
krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

• företag/emittenter som anses agera i strid med internationella normer och 
konventioner.

Uppföljning sker på daglig basis av fondbolagets oberoende riskkontrollfunktion. 

Fonden väljer in 
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntebärande värdepapper som är 
emitterade eller garanterade av stater i tillväxtmarknader, kommuner, statliga eller 
kommunala myndigheter på sådana marknader eller av mellanstatliga organ i vilket 
en eller flera sådana stater är medlemmar. 

Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. 
Förvaltaren använder en ESG-modell som lyfter fram hållbarhetsrisker på landnivå. 
Resultatet från denna analys är en bidragande del till positioneringen i fonden. 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara 
verksamheter 
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma 
kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

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

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Fonden väljer in 
Under 2022 har fonden framförallt placerat likvid i Brasilien och Mexiko. Efter 
Rysslands invasion av Ukraina avyttrades samtliga innehav i kinesiska 
statsobligationer och fonden valde istället in mellanstatliga obligationer 
(Världsbanken, EIB, Asia Development Bank) denominerade i CNY. 

Fonden väljer bort 
Redan under januari började fokus flytta mot Ryssland och konflikten mellan 
Ryssland och USA/Nato om Ukraina. Det medförde att per i slutet av februari när 
Ryssland invaderade Ukraina och kriget var ett faktum låg fonden redan underviktad 
Ryssland och lyckades snabbt avyttra de sista innehaven, inklusive en 
mellanstatsobligation med AAA-rating emitterad av African Development Bank som 
var en stor del av exponeringen i rubel. Samtidigt var fonden överviktad Latinamerika 
vilket påverkade avkastningen positivt. 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara 
verksamheter 
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma 
kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Revisionsberattelse 
Till andelsagarna i Vardepappersfonden Handelsbanken Tillvaxtmarknad Obligation, org .nr 515602-9869 

Rapport om arsberattelse 

Uttalande 

Vi har i egenskap av revisorer i Handelsbanken Fonder Aktiebolag, organisationsnummer 556418-8851, utfort en 
revision av arsberattelsen for Vardepappersfonden Handelsbanken Tillvaxtmarknad Obligation for ar 2022, med 
undantag for hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . 

Enligt var uppfattning har arsberattelsen upprattats i enlighet med lagen om vardepappersfonder samt 
Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild 
av Vardepappersfonden Handelsbanken Tillvaxtmarknad Obligation:s finansiella stallning per den 31 december 
2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens 
foreskrifter om vardepappersfonder. Vart uttalande omfattar inte hallbarhetsinformationen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Annan information an arsberattelsen 

Den andra informationen bestar av hallbarhetsinformationen ("hallbarhetsinformationen") . Detar Handelsbanken 
Fonder Aktiebolag som har ansvaret for denna andra information. 

Vart uttalande avseende arsberattelsen omfattar inte denna information och vi gar inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med var revision av arsberattelsen ar det vart ansvar att lasa den information som identifierats ovan 
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsberattelsen. Vid denna genomgang 
beaktar vi aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under revisionen samt bedomer om informationen i ovrigt verkar 
innehalla vasentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat pa det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehaller en vasentlig felaktighet, ar vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Fondbolagets ansvar 

Det ar fondbolaget som har ansvaret for att arsberattelsen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
lagen om vardepappersfonder samt Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersfonder. Fondbolaget 
ansvarar aven for den interna kontroll som det bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsberattelse som inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsberattelsen som helhet inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for att en 
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revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet 
om en sadan finns . Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i arsberattelsen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning 
under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i arsberattelsen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskn ing, 
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse for var revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i fondbolagets 
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsberattelsen , daribland 
upplysningarna, och om arsberattelsen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
for den. Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Stockholm den L.3 mars 2023 

Pricewaterhousec , 

~ . 

Auktoriserad revisor 

2 av 2 
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Information från Handelsbanken Fonder AB
Fondbolagets styrelse, verkställande direktör, revisorer och personal
Avser förhållandena per den 31 december 2022

Handelsbanken Fonder AB

Styrelse

MICHAEL GREEN, ordförande
Bankdirektör, Svenska Handelsbanken AB (publ), chef Handelsbanken Sverige

MALIN BJÖRKMO 
egen konsultverksamhet avseende företagsstyrning och finansiella regelverk

HELEN FAST GILLSTEDT 
vd och ägare av rådgivnings- och ledarskapsföretag

LARS SEIZ 
strategisk förvaltningsrådgivare

ÅSA HOLTMAN ÖHMAN 
arbetstagarrepresentant Finansförbundet regionala klubb, CHK-klubben, Svenska Handelsbanken AB (publ)

Verkställande direktör
MAGDALENA WAHLQVIST ALVESKOG

Fondbolagets revisorer
Vald av bolagsstämman

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB, HELENA KAISER DE CAROLIS

Personal och organisation

Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ). 

Fondbolaget köper fondbolagsadministration av Svenska Handelsbanken AB (publ).

Handelsbanken Fonder AB har följande ledande befattningshavare:

Verkställande direktör
MAGDALENA WAHLQVIST ALVESKOG

Ställföreträdande vd
HENRIK ÅHMAN

Riskchef
FREDRIK ALHEDEN

Ägarstyrningsansvarig och styrelsesekreterare
STAFFAN RINGVALL

Chefsjurist
FREDRIK KÖSTER

Produktchef
EMMA VIOTTI

Hållbarhetsansvarig
AURORA SAMUELSSON

Compliance
HANNA NYQVIST

Chef Allokeringsförvaltning
JOHANN GUGGI

Chef Passiv förvaltning
STEFAN HAGMAN

Chef Aktiv förvaltning - Tillväxtmarknads - och globala aktier 
LISA SYNNING

Chef Aktiv förvaltning - Svenska aktier
CHRISTIAN BRUNLID

Chef Aktiv förvaltning - Nordiska aktier
TORE MARKEN

Chef Aktiv förvaltning - Räntebärande
KATARINA PASCHAL

Chef Exekvering
RIKARD ERIKSSON

Postadress: 106 70 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 701 10 00

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag som gäller sedan 2005.
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Information från Handelsbanken Fonder AB

Ägarstyrning 
Handelsbanken Fonder utövar en aktiv roll som ägare. Syftet är att 
medverka till att bolagen fattar beslut som leder till en hållbar och 
långsiktigt god värdeökning, som i sin tur gynnar våra andelsägare. Vi 
ser vår ägarroll utifrån ett långsiktigt perspektiv eftersom förändringar i
företag ofta tar lång tid att genomföra. Som riktlinjer för vårt agerande 
finns en av Handelsbanken Fonders styrelse antagen Policy för 
Aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar. Vägledande 
för vårt arbete är även de principer som ställs upp i Svensk kod för 
bolagsstyrning. Fondbolagets arbete i valberedningar regleras även i 
Riktlinjer kring valberedningsarbete.

En mycket viktig kanal är de löpande kontakter som våra förvaltare 
har med de företag vi investerar eller avser att investera i. Det ger 
oss en väldigt bra möjlighet att framföra vår syn på den utveckling 
som företagen uppvisar. Vi lägger stor vikt vid god bolagsstyrning, 
hållbarhet och transparens hos bolagen vi investerar i.

Handelsbanken Fonder AB deltar i ett flertal valberedningar, där vi har 
ett tillräckligt stort ägande, och kan vara med för att kunna påverka 
förslaget till sammansättning av bolagsstyrelse mm. Styrelsen skall 
ha en bred och relevant kompetens och skilda perspektiv skall prägla 
dess sammansättning. Vi jobbar aktivt för en jämnare könsfördelning 
i styrelserna.

Fondbolaget har som ambition att rösta vid bolagsstämmor där vårt 
ägande är så stort att våra avlagda röster påverkar skeendet, normalt 
över ca 0,5 procent av rösterna. Varje år röstar vi på ett stort antal 
bolagsstämmor, i Norden men även i andra länder där vi har stort 
ägande. I vissa fall önskar företagen ha en dialog med aktieägarna 
innan ett förslag presenteras på en bolagsstämma för att förankra 
förslaget hos de största aktieägarna. 

Handelsbanken Fonder AB deltar i sådana diskussioner i den 
mån vi kontaktas och framför då våra synpunkter som syftar till att 
åstadkomma ett gott utfall för andelsägarna.

Fondbolagets Policy för Aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar finns på hemsidan https://www.handelsbanken.se/sv/
om-oss/svenska-dotterbolag/handelsbankenfonder/vart-arbete

Ansvarsfulla investeringar
Handelsbanken Fonders vision är att skapa finansiell avkastning och 
planetär avlastning genom hållbara investeringar. För att tydliggöra vägen 
dit har vi satt hållbarhetsmål som utgör den del av Handelsbankens 
utfästelser till FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, PRB, 
som banken undertecknade 2019 samt fondbolagets åtagande enligt 
Net Zero Asset Managers initiative (NZAM-initiativet). Syftet med att 
sätta kvantitativa mål är att mäta våra resultat och ge våra intressenter 
möjlighet att följa vår utveckling. Målen omfattar alla våra fonder, och är 
satta inom två huvudområden.

Investeringsportföljer i linje med Parisavtalets klimatmål
• minska koldioxidintensiteten i våra fonder med 50 procent till 2030
• dubblera investeringar i klimatlösningar till 2030

Öka vårt bidrag till Agenda 2030
• öka andelen hållbara investeringar med 30 procent till 2025
• öka påverkansaktiviteter med positivt resultat årligen fram till 2025

Vägledande för Handelsbanken Fonders arbete inom hållbarhet är vår 
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar. Policyn 
beskriver utgångspunkten för integreringen av hållbarhet, våra åtaganden 
avseende Global Compact, Principles for Responsible Investment (PRI) 
samt internationella normer och konventioner. Vidare beskriver den de 
metoder för hållbarhet som tillämpas i förvaltningen, välja bort, välja in 
och påverka samt principer för vårt ägarstyrningsarbete. Läs mer om 
detta under respektive fonds redovisning och i Fondbolagets Policy 
för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar som finns på 
hemsidan handelsbankenfonder.se

Utländska källskatter
På grund av ändrade skatteregler 1 januari 2012 för svenska fonder och 
mot bakgrund av utvecklingen inom skatteområdet, råder osäkerhet 
om hur källskatten på utdelningar från aktier ska ske. Detta kan leda till 
både ökade intäkter och ökade kostnader avseende källskatt i fonder 
med utländska innehav. Intäkten eller kostnaden redovisas när den 
erhålls respektive betalas. Utdelningarna redovisas till det belopp som 
faktiskt erhålls men det kan inte uteslutas att dessa källskatteuttag 
kan komma att revideras, vilket skulle innebära att fonden i så fall 
kommer att belastas med ytterligare källskatt på tidigare erhållna 
utdelningar. Restitutioner (återbetalning av betald källskatt) redovisas 
när de erhålls. Ifråga om restitutioner för vissa fonder och från vissa 
länder, exempelvis Danmark och Finland, kan principen att restitutioner 
redovisas när de erhålls frångås om skatte- och redovisningsmässiga 
skäl härför föreligger.

Mer information
Du finner fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, 
faktablad och aktuell kursutveckling på handelsbanken.se/fonder. 
För mer information om köp och försäljning av andelar hänvisar vi till 
nämaste Handelsbankenkontor.

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag som gäller sedan 2005.
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Ersättningar till anställda i Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken Fonder AB:s (fondbolaget) principer för ersättningar till anställda har legat 
fast under lång tid. Fondbolaget har en låg risktolerans och detta ska avspeglas i synen på 
ersättningar. Fondbolaget har en långsiktig syn på medarbetarnas anställning. Utvecklingen 
av lön och andra ersättningar varierar över en medarbetares anställningstid i fondbolaget. 
Kompensationen ska bidra till att fondbolagets konkurrenskraft och lönsamhet utvecklas 
genom att bolaget kan attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare samt 
säkerställa en väl fungerande kompetensutveckling och chefsförsörjning.

Ersättning utgår i form av grundlön, lönetillägg, sedvanliga löneförmåner, tjänstepension, 
ev. tilldelning inom ramen för resultatandelssystem Oktogonen samt ev. tilldelning i form 
av annan rörlig ersättning till vissa grupper av medarbetare. Lön fastställs lokalt i enlighet 
med Handelsbankskoncernens (koncernen) decentraliserade arbetssätt och baseras på i 
förväg kända lönegrundande faktorer nämligen; arbetets art och svårighetsgrad, kompetens, 
prestationsförmåga och uppnådda arbetsresultat, ledarskap för de som har utvecklingsansvar 
för medarbetare, utbud och efterfrågan på viss kompetens på den regionala arbetsmarknaden 
och som bärare av Handelsbankens företagskultur. 

Rörlig ersättning i fondbolaget består av två delar, dels rörlig ersättning inom ramen för 
det koncerngemensamma resultatandelssystemet Oktogonen som omfattar samtliga 
fondbolagets anställda, dels rörlig ersättning utanför detta system som omfattar vissa 
befattningshavare. Rörlig ersättning utöver Oktogonen tillämpas inom fondbolaget där sådan 
ersättning är etablerad marknadspraxis och därigenom nödvändig för att uppnå målen för 
bolagets verksamhet. Rörlig ersättning ska tillämpas med stor försiktighet för att inte påverka 
fondbolagets önskade riskprofil eller medföra att verksamheten är oförenlig med riskprofilerna 
för fonderna, fondbestämmelserna, de diskretionära mandaten eller de interna och externa 
regelverk som gäller för förvaltningen. Fondbolagets styrelse fattar beslut om det slutliga 
beloppets storlek för rörlig ersättning, med beaktande av det beslut om total tilldelning av rörlig 
ersättning som fattas av centralstyrelsen i Svenska Handelsbanken AB (publ). Redovisningen 
av ersättningar  i tabellen nedan är baserad på fondbolagets Ersättningspolicy.

Ersättningspolicy
Principerna för fondbolagets ersättningssystem fastställs i en ersättningspolicy som beslutas 
av fondbolagets styrelse. Fondbolagets ersättningspolicy utgår från den policy som gäller för 
koncernen men har anpassats till den specifika verksamhet som bedrivs inom fondbolaget. 
Frågor som rör ersättningspolicyn bereds inför beslut i styrelsen av ett för ändamålet särskilt 
utsett ersättningsutskott inom styrelsen.

Styrelsens ersättningsutskott består av styrelseledamöterna Lars Seiz (utskottsordförande) 
och Helen Fasth Gillstedt och dess sammansättning och arbete regleras, utöver vad som 
följer av ersättningspolicyn, närmare i styrelsens arbetsordning. Ersättningsutskottet har 
tillgång till den information som utskottet kan vara i behov av för utförande av sin uppgift. 
Ersättningsutskottet träffas minst tre gånger per år.

Fondbolagets ersättningspolicy ses över årligen eller vid behov. Arbetet med att ta fram 
förslag till ersättningspolicy och den till det arbetet kopplade analysen av risker med rörliga 
ersättningar har följt det arbete som genomförts inom koncernen och i fondbolaget involverat 
relevanta representanter från den verkställande ledningen, funktionerna för regelefterlevnad 
(Compliance) och riskkontroll samt  funktionen för personalfrågor. Fondbolagets nuvarande 
ersättningspolicy bygger på den riskanalys som tagits fram av fondbolagets funktion för 
riskkontroll. 

Verkställande direktör och berörda chefer inom fondbolaget ansvarar för att identifiera, 
utvärdera och begränsa ersättningsrisker, samt att föreslå utformningen av ersättningssystemet 
i linje med fondbolagets syn på risker och långsiktighet.

Funktionerna för riskkontroll och Compliance har ansvar för att identifiera, övervaka, analysera 
och rapportera väsentliga risker med ersättningssystemet. Dessa kontrollfunktioners ansvar 
och uppgifter kring ersättningsrisker specificeras närmare i styrelsens instruktioner för 
respektive funktion.

Internrevisionens ansvar och uppgifter kring ersättningssystemet följer av vad som generellt 
framgår av styrelsens instruktion för internrevisionen.

Rörliga ersättningar 
Inom fondbolaget förekommer rörlig ersättning (nedan rörlig ersättning), bortsett från det 
koncerngemensamma resultatandelssystemet Oktogonen (nedan Oktogonen), endast 
där sådan ersättning är etablerad marknadspraxis och nödvändig för att uppnå målen för 
bolagets verksamhet. Fondbolagets verkställande ledning, exklusive vissa förvaltningschefer 
men inklusive medarbetare inom fondbolagets funktion för riskkontroll samt funktionen 
för regelefterlevnad har bortsett från Oktogonen enbart fast ersättning. Detsamma gäller 
för medarbetare inom staber och medarbetare inom fondadministrationen. Den enda 
personalkategori som har rätt till annan rörlig ersättning än Oktogonen är förvaltare och 
förvaltarassistenter av aktivt förvaltade aktie- och räntefonder. Detta innebär att förvaltare av 
passiva fonder och allokeringsfonder, bortsett från Oktogonen endast har fast ersättning.

De principer för rörlig ersättning som fondbolaget antagit är uppställda i syfte att – utan att 
påverka fondbolagets förmåga att attrahera och behålla kompetent personal - återspegla 
fondbolagets risktolerans, motverka överdrivet risktagande och vara förenliga med för fonderna 
gällande riskprofiler (såsom dessa bestäms i fondbolagets instruktion för riskhantering), 
fondbestämmelser, diskretionära mandat samt interna och externa regelverk.

Fondbolagets bedömning gällande avsättning och tilldelning av rörlig ersättning till den inom 
fondbolaget fastställda ersättningspoolen baseras på riskjusterade resultatmått och såväl 
nuvarande som framtida risker beaktas vid denna bedömning. Resultatet belastas med 
kostnader för kapital. Riskerna i verksamheten består framförallt av större marknadsnedgångar, 
större utflöden ur fonderna och operationella risker i verksamheten.

Vid framtagande av underlag för beslut kring avsättning och tilldelning av rörliga ersättningar 
belastas fondbolagets resultat med relevanta kostnader för de risker som fondbolaget 
exponeras emot, inklusive de kostnader för att hålla de extra medel som fondbolaget enligt 

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder behöver för att täcka risker 
för skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i den verksamhet som bedrivs med 
stöd av nämnda lag.

Bland annat genom att det resultat som rörliga ersättningar grundar sig på belastas med 
faktiska kostnader för det kapital som verksamheten kräver, säkerställs att ersättningsnivåer 
ligger i linje med fondbolagets övergripande mål.

Rörlig ersättning inom fondbolaget baseras på koncernens modell för lönesättning och 
de lönegrundande faktorerna. Utöver de lönegrundande faktorerna förekommer även 
verksamhetsspecifika faktorer och särskilt stor vikt läggs vid sunt risktagande, iakttagande av 
god ordning och regelefterlevnad.

Utvärdering vid tilldelning av rörlig ersättning baseras på fondbolagets och individens 
resultat och prestation under utvärderingsperioden. Den individuella utvärderingen baseras 
på finansiella och icke-finansiella kriterier. Beaktande görs av den enskilde individens 
performance relativt benchmark och jämförbara konkurrenters produkter. Tilldelning kan ske 
om avsättning till rörlig ersättning har beslutats av fondbolagets styrelse och centralstyrelsen. 
Personalavdelningen sammanställer en årlig analys där anställda vars arbetsuppgifter har en 
väsentlig inverkan på fondbolagets eller en förvaltad fonds riskprofil identifieras (risktagare).
Samtliga medarbetare som omfattas av rörlig ersättning bortsett från Oktogonen hamnar 
under begreppet Risktagare och omfattas av regler kring uppskjutande av ersättning.

Rörlig ersättning består endast av fondandelar. Den ersättningsberättigade erhåller hälften av 
den rörliga ersättningen i fondandelar i fonder som denne förvaltar (likaviktat om denne förvaltar 
flera fonder). I de fall förvaltaren förvaltar fonder med begränsningar som gör att förvaltaren inte 
får investera i fonden t.ex minimum insättningsgräns så erhåller förvaltaren rörlig ersättning i 
övriga fonder som denne förvaltar. Den andra halvan av den rörliga ersättningen ska bestå av 
ett antal aktie- och räntefonder som representerar fondförvaltningen totalt.

Parametrarna som ligger till grund för beslut om hur stor andel av den rörliga ersättningen som 
ska skjutas upp baseras på riskerna i verksamheten och den rörliga ersättningens storlek. 
Fondbolaget skjuter upp 40 till 60 procent under minst tre år. Enligt fondbolagets policy får 
en medarbetares rörliga ersättning inte överstiga 100 procent av den fasta ersättningen. 
Fastställda regler för uppskjutande av rörlig ersättning gäller för samtliga berörda medarbetare 
och chefer.

Under uppskjutandeperioden görs årligen en prövning om huruvida ersättningen ska 
nedjusteras eller bortfalla helt. Bortfall eller nedjustering av uppskjuten rörlig ersättning sker om 
det visar sig att förluster, ökade risker och kostnader uppstår under uppskjutandeperioden, 
vilket innefattar exempelvis ett beaktande av medarbetares regelefterlevnad av externa och 
interna regelverk. Bortfall eller nedjustering ska också ske om utbetalning bedöms oförsvarbar 
med hänsyn till fondbolagets finansiella situation eller om centralstyrelsen har gett en 
rekommendation om att bortfall eller nedjustering ska ske.

Såväl uppskjuten rörlig ersättning som den delen av den rörliga ersättningen som inte 
skjuts upp är föremål för en kvarhållandeperiod om ett år. Under kvarhållandeperioden görs 
ingen nedsättnings eller bortfallandeprövning. Efter kvarhållandeperiodens utgång övergår 
äganderätten till andelarna till den ersättningsberättigade.

Särskilt om Oktogonen
Koncernens regler avseende Oktogonen gäller i tillämpliga delar för all personal i fondbolaget. 
Koncernregelverket innebär att anställd får kontant tilldelning om Handelsbanken haft bättre 
lönsamhet än snittet för jämförbara konkurrenter på bankens hemmamarknader samt efter 
centralstyrelsens samlade bedömning avseende bankens utveckling.

För särskilt reglerad personal ska istället för direkt kontant tilldelning följande gälla. 
• Verkställande ledning: Hela Oktogonenersättningen för respektive ledningsperson, med 

undantag för vissa förvaltarchefer, ska utgöras av en av Styrelsen i fondbolaget  vald 
allokeringsfond. Hela ersättningen ska skjutas upp i fyra år, varunder nedsättning/och 
bortfallsbedömning ska göras. 

• För sådan särskilt reglerad personal som omfattas av annan rörlig ersättning (aktiva 
aktie- och ränteförvaltare) ska för Oktogonentilldelningen tillämpas de regler som gäller 
annan rörlig ersättning bl.a. reglerna om uppskjutande, kvarhållande, tilldelning i vissa 
specifika fonder och nedsättning/bortfall. 

• Förvaltare av allokeringsfonder eller passiva fonder: Hela Oktogonenersättningen för 
respektive förvaltare ska utgöras av en av Styrelsen i fondbolaget vald allokeringsfond. 
Hela ersättningen ska skjutas upp i fyra år, varunder nedsättning/och bortfallsbedömning 
ska göras.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Enligt art. 5 Europarlamentets och Rådets förordning 2019/2088/EU om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) ska ett fondbolag 
ange hur ersättningspolicyn är förenligt med kravet på integrering av hållbarhetsrisker. 
Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller 
omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk  eller potentiell betydande 
negativ inverkan på investeringen värde. Hållbarhetsrisker beaktas inom ramen för 
ersättningssystemet främst genom att fondbolaget i sin förvaltning – i enlighet med 
fondbestämmelser, informationsbroschyr och fondbolagets policy för aktieägarengagemang 
och ansvarsfulla investeringar – löpande beaktar hållbarhetsrisker i förvaltningen och att 
förvaltarnas prestationer också utvärderas mot index som innefattar hållbarhetskrav. Till detta 
kommer även den omständigheten att rörlig ersättning till förvaltarna utgörs av fondandelar i 
fonder som löpande integrerar hållbarhetsrisker i sin  förvaltning i enlighet med SFDR. Även 
inom ramen för de lönegrundande faktorerna tas hållbarhetsrisker i beaktande. Felaktigt 
hanterade hållbarhetsrisker kan medföra lägre ersättning (såväl fast som rörlig  ersättning) eller 
nedjustering/bortfall av rörlig ersättning. 

Fondbolaget är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag som gäller sedan 2005.
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Fondbolaget är medlem i Fondbolagens förening och följer svensk kod för fondbolag som gäller sedan 2005.

Nedanstående uppgifter avser verksamhetsår 2022 2022 2021

1. Antalet anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald under 
räkenskapsåret:

Här redovisas uppgifter som avser alla som under någon del av året varit anställd och som fått fast 
eller rörlig ersättning (antal individer)

126 personer 105 personer

2. Det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt 
under räkenskapsåret fördelat på de kategorier av anställda som anges i FFFS 
2013:9 1 kap. 9 § andra stycket 33,*

98 028 tkr 100 446 tkr

- verkställande ledning:

Här redovisas summan av ersättningar till medlemmar i ledningsgruppen som rapporterar direkt till VD.

28 371 tkr 19 918 tkr

- anställda i ledande strategiska befattningar:

De strategiska befattningshavarna ingår i ledningsgruppen.

2 808tkr 0 tkt

- anställda med ansvar för kontrollfunktioner:

Riskchefen ingår i verkställande ledningen

0 tkr 0 tkr

- risktagare:

Här redovisas summan av ersättning till de risktagare som inte ingår i kategorierna ovan. I fondbolaget 
är det alla förvaltare och förvaltarassistenter utom förvaltarcheferna.

56 947 tkr 75 078 tkr

- anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till 
någon i den verkställande ledningen:

Här redovisas anställda som inte sorterar in under någon kategori ovan men som tjänar minst i linje 
med den lägst betalde i den verkställande ledningen.

9 902 tkr 5 450 tkr

3. Hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats (FFFS 2013:9 och 
2013:10):

Ersättning och förmåner till anställda regleras av fondbolagets ersättningsregelverk, se ovan under 
Ersättningar till anställda i Handelsbanken Fonder AB.

4. Resultatet av de granskningar som avses i FFFS 2013:9 8 a kap. 16 § samt de 
eventuella avsteg från ersättningspolicyn som har förekommit

Riskkontroll har granskat tillämpningen av ersättningspolicyn och inte funnit några väsentliga risker eller 
avsteg i tillämpningen. Regelefterlevanden bedömdes generellt som god. Några mindre påpekanden 
gjordes som avsåg behov av förtydliganden vad avser tillämpning vid förvaltning av fonder med 
likartad placeringsinriktning.

* Det sammanlagda ersättningsbeloppet består av utbetalning i både svenska kronor och euro, 
växlingskurs per 31 december 2022.

Ersättning till anställda i Handelsbanken Fonder AB
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Andelsklasser – En fond kan ha flera andels-
klasser.  Olika andelsklasser har olika villkor, 
exempelvis valuta, utdelning eller ej, förvalt-
ningsavgift eller första lägsta insättningsbe-
lopp. Fondförmögenheten är gemensam för 
andelsklasserna och uppgifterna avser därför 
fonden som helhet om inte annat uttryckligen 
anges. Andelarna inom respektive andels-
klass är lika stora och medför lika rätt till den 
egendom som ingår i fonden. Utdelningen i 
en utdelande andelsklass påverkar relationen 
mellan värdet på andelar som är icke utde-
lande och värdet på andelar som är utdelan-
de - värdet på de utdelande fondandelarna 
minskar i relation till utdelningens storlek. 

Andel av omsättningen som skett genom 
närstående värdepappersinstitut – Den 
värdemässiga andel av fondens köp och för-
säljningar av finansiella instrument som skett 
genom närstående finansiella institut inom 
Handelsbankenskoncernen. Anges i procent 
av fondens totala omsättning.

Andel av omsättningen som skett mellan 
fonder förvaltade av samma fondbolag 
- Den värdemässiga andel av fondens köp 
och försäljningar av finansiella instrument 
som har skett för värdepappersfondens räk-
ning från en annan fond förvaltad av samma 
fondbolag. Anges i procent av fondens totala 
omsättning.

Andelsvärde – Nettoandelsvärdet uttryckt 
som bokslutskursen respektive år.

Andra tekniker och instrument – Med 
tekniker och instrument för att effektivisera 
förvaltningen avses följande: Tekniker och 
instrument är hänförliga till överlåtbara vär-
depapper och penningmarknadsinstrument 
som används på ett kostnadseffektivt sätt i 
syfte att minska risker eller kostnader eller för 
att öka avkastningen i fonden med en riskni-
vå som är förenlig med fondens riskprofil och 
gällande riskspridningsregler. Exempel på 
tekniker och instrument är värdepappersutlå-
ning, avtal om återköp av sålt värdepapper 
så kallade repor och omvända repor.

Antal andelar – Antal utelöpande andelar 
den sista bankdagen respek tive år. Redovisas  
i tusen andelar.

Duration – Durationen för en fond är ett mått 
på hur känslig fonden är för ränteförändring-
ar. Det kan förenklat beskrivas som ett vägt 
snitt av återstående löptid i fondens place-
ringar. Mäts i år eller i månader.

Fondförmögenhet – Fondens nettotill-
gångsvärde på bokslutsdagen respektive år. 

Fondens totala nettoflöde – Insättningar 
minus uttag i fonden, inkluderar inte återin-
vesterade utdelningar och eventuella fusions-
flöden. Uppgiften är ny    fr o m helåret 2012.

Genomsnittlig fondförmögenhet – Beräk-
nas som medelvärdet av fondens netto-
tillgångsvärde under året (eller den del av 
året som fonden har funnits). Fondens netto-
tillgångsvärde beräknas på daglig basis. 

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, 5 år 
respektive 10 år – Fondens genomsnittliga 
effektiva års avkastning under de senaste två, 
fem respektive tio åren. 

Index – Det index som fonden använder som 
sitt jäm förelse in dex. 

Index inkl. utdelning – Utvecklingen av 
fond ens jämförelseindex under respek tive 
år. Utvecklingen uttrycks i procent och är 
omräknad till valutan för respektive andels-
klass, om indexet publiceras i någon främ-
mande valuta. Tabellen visar index inklusive 
utdelning. 

Kostnad vid engångsinsättning 10 000 
SEK – Den totala kostnad som den andels-
ägare har belastats med, som vid årets början 
hade 10 000 SEK investerade i fond en och 
som behöll denna investering året ut. Beräk-
nas endast för helår och för fonder och andels-
klasser som funnits under hela året. För fon-
der med basvaluta i EUR gäller motsvarande   
1 000 EUR. För fonder med basvaluta i NOK 
gäller motsvarande 10 000 NOK.

Kostnad för månadssparande 100 SEK – 
Den totala kostnad som den andelsägare har 
belastats med, som satte in 100 kronor den 
första bankdagen respektive månad under 
året och som behöll denna investering året 
ut. Beräknas endast för helår och för fonder 
och andelsklasser som funnits under hela 
året. För fonder med basvaluta i EUR gäller 
motsvarande 10 EUR. För fonder med bas-
valuta i NOK gäller motsvarande 100 NOK.

Omsättningshastighet (huvudregel) – Fon-
dens om sätt ningshastighet beräknad som 
kvoten mellan, å ena sidan, det lägsta av 
total beloppet för köpta eller sålda värde-
papper under året, och, å andra sidan, den 
genomsnittliga fondförmögenheten under 
samma period. Från köpta eller sålda värde-
papper exkluderas för aktiefonders del ränte-
bärande värdepapper som vid förvärvstillfäl-
let hade en återstående löptid av högst 397 
dagar. Omsättningshastigheten redovisas 
som omsatt antal gånger per år och beräk-
nas på rullande 12 månader. 

Omsättningshastighet (hävstångsfonder) 
- Om en fonden under perioden har hand-
lat med derivatinstrument och en beräkning 
av omsättningshastigheten enligt huvudre-
geln medför att informationen om omsätt-
ningshastigheten blir missvisande, beräknas 
fondens omsättningshastighet även genom 
att summan av köpta och sålda finansiella 
instrument under perioden minskas med 
summan av tecknade och inlösta andelar 
i fonden. Detta belopp divideras med fon-
dens genomsnittliga fondförmögenhet under 
perioden. Negativa omsättningshastighetstal 
uppkommer då summan av köpta och sålda 
fondandelar överstiger summan av köpta och 
sålda derivat.

Risk – Beräkningen av fondens risk är 
gemensam för alla EU-medlemsländer. 1 
står för lägst risk (små kurssvängningar) 
och 7 för högst risk (risk för stora kurs-
svängningar). Klassificeringen grundas på 
standardavvikelsen (volatiliteten) för fonden 
beräknad utifrån andelsvärdena under en 
femårsperiod. Om fem års historik saknas 
används standardavvik elsen på relevant 
jämförelseindex eller annan jämförelsenorm. 
Risken beskriver främst marknadsrisken och 
valutarisken. 

Total avkastning – Redovisar hur värd et av 
en andel har förändrats under respektive år. 
Om fond en har betalat utdelning under året, 
har man vid beräkning av värde förändringen 
räknat som om utdelningen åter inves-
terats på utdelningsdagen. Årsavkastningen 
mäts i procent från föregående års 
bokslutsdag till årsskiftets boksluts dag. Vid 
halvårsredogörelse redovisas avkastningen 
för första halvåret innevarande år.

Transaktionskostnader – Uttrycks dels 
som belopp, dels i procent av värdet på 
de finansiella instrument som omsatts. Med 
värdet avses generellt marknadsvärdet men 
för exempelvis terminer och terminsliknande 
instrument avses exponeringsvärdet. 
Beräknas på rullande 12 månader och ingår i 
posten ”Övriga kostnader” i resultaträkningen. 
Exempel på transaktionskostnader är 
courtage och kostnader för derivat.

Utdelning per andel – Fondbolaget fattar 
årligen beslut om den utdelning som ska 
betalas till fondandelsägare av den utdelande 
andelsklassen. Utdelning tillkommer fondan-
delsägare som på av fondbolaget fastställd 
avstämningsdag är registrerad för utdelande 
fondandel.

Uttagen förvaltningskostnad i % av 
genom snittlig fondförmö genhet – Kost-
naden beräknas dagligen och utgör kostna-
den för förvaltning, administration, förvaring 
och tillsyn av fonden. Uttrycks i procent av 
den genomsnittliga fondförmögenheten och 
beräknas på rullande 12 månader. 

Årlig avgift – Den årliga avgiften är ett kost-
nadsmått som inklusive förvaltningsavgiften 
avser samtliga kostnader i fonden - dock 
ej transaktionskostnader på värdepappers-
transaktioner, räntekostnader, transaktions-
relaterade skattekostnader och eventuell 
prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften 
baseras på avgiftsuttaget ur fonden under 
perioden. Avgiften belastar andelskursen och 
kan variera från år till år. Uttrycks i procent av 
den genomsnittliga fondförmögenheten och 
beräknas på rullande 12 månader. 

För fonder som investerar i andra fonder 
görs ett tillägg för underliggande fonders 
senast tillgängliga Årliga avgift, efter avdrag 
för erhållna rabatter.

Om fonden lånar ut värdepapper, erhåller 
fonden 80% av intäkten från värdepappers-
lånen och de återstående 20% tillfaller vär-
depapperslåneagenten. Då intäktsdelnings-
avtalet inte ökar kostnaderna för fonden har 
ersättningen till värdepapperslåneagenten 
inte tagits upp i årlig avgift.

Övriga finansiella intäkter i resultaträk-
ningen innehåller premier för utlånade värde-
papper och rabatt på förvaltningskostnad i 
underliggande fonder.

Övriga finansiella kostnader i resultaträk-
ningen innehåller kostnader för utlånade 
värdepapper.

Övriga intäkter i resultaträkningen avser 
pengar som betalats tillbaka gällande bank-
kostnader och skatter.

Övriga kostnader i resultaträkningen inne-
håller transaktionskostnader, skattekostna-
der och bankkostnader.

Övriga skulder i balansräkningen innehåller 
skulder för ej likviderade affärer, där likviden 
betalas efter årsskiftet. Det gäller både köpta 
värdepapper och inlösen av fondandelar.

Övriga tillgångar i balansräkningen inne-
håller fordringar för ej likviderade affärer, där 
likviden erhålls efter årsskiftet. Det gäller både 
sålda värdepapper och utgivna fondandelar.

Fondfakta

Total risk/Total risk i index anges som 
standardavvikelsen för variationerna i fon-
dens/index månatliga av  kastningar. Ju 
högre siffra, desto högre risk.

Aktiv risk mäts som standardavvikelsen 
för skillnaden i avkastning mellan fonden 
och dess referens index (variationen i den 
relativa avkastningen). Den historiska aktiva 
risken anger alltså hur mycket fondens 
avkastning har avvikit från sitt referensindex. 
(Måttet kallas även ”tracking error”.)

Aktiv avkastning anger den årseffektiva 
över- eller underavkastning som fonden har 
uppnått jämfört med sitt referensindex.

Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått 
på fondens/index avkastning med hänsyn 

tagen till den risk som fonden/index har 
haft. En hög avkastning som uppnåtts till 
en lägre risk är bättre än en lika hög avkast-
ning som uppnåtts med en hög risk. Beräk-
nas som kvoten mellan avkastningen minus 
den riskfria räntan (statspappers räntan) å 
ena sidan, och fond ens/index totala risk, å 
den andra. Sharpe kvoten är mest relevant 
för att jäm föra hur olika marknader avkastar 
med hänsyn till dess risk.

Informationskvot är ett mått på den aktiva 
avkastningen som fonden uppnått genom 
att avvika från sitt referenseindex. Det är kvo-
ten mellan den aktiva avkastningen och den 
aktiva risken. Negativ informationskvot inne-
bär att fonden har gett en lägre avkastning än 
sitt referensindex.

Definitioner

Nyckeltal vid riskuppföljning

För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referens
index. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån års effektiva avkastningar. För de flesta 
fonderna har värdena under de senaste två åren använts. För yngre fonder har en prognos 
förrisken gjorts med fondens innehav den 31december som underlag, i dessa fall används 
då historisk data för relevanta referensportföljer för prognostiserad risk beräkning.

Förkortningar

ADR  American Depository Receipt
ADS  American Depository Share
BTA Betald teckningsaktie
CB Callable Bond
ETF  Exchange Traded Fund
f/r Foreign Registered
FRN Floating Rate Note
GDR  Global Depository Receipt

IR  Inlösenrätt
KV Konvertibel
NVDR  Non Voting Depository Receipt
Pref Preferensaktie
SDB Svenskt depåbevis
TO Teckningsoption
TR Teckningsrätt

I innehavsförteckningarna förekommer förkortningar vid namnen på vissa värdepapper. 

Active Share jämför aktiefondens innehav 
med innehaven i dess jämförelseindex. 
Nyckeltalet anges i procent, från 0% (exakt 
samma fördelning som index) till 100% (inga 
av fondens innehav ingår index). Måttet 
beräknas som halva summan av de absoluta 
avvikelserna mellan ett värdepappers 
vikt i fonden och dess vikt i index.

Index visar genomsnittlig avkastning på 
den underliggande marknaden fonden pla-
cerar på.

Spreadexponering anges för räntefonder, 
per balansdagen, och är ett mått på 
kreditrisk. Visar hur stort värdefall det blir i en 
räntefond, mätt i procent av fondens värde, 

om ränteskillnaden mellan fondens innehav 
och statsobligationer fördubblas. Beräknas 
som kapitalviktad kreditduration, multiplicerat 
med instrumentens spread (differens) 
i förhållande till statspapperskurvan.

VaR är i detta fall parametriskt och 
beräknat enligt varians-kovariansmetoden. 
Kovariansmatrisen är given av risksystemet 
och uppdateras månadsvis (half-life 24 
månader för räntemodulen och 12 månader 
för aktiemodulen). Sannolikhetsnivån 
är 95% och horisonten 1 dag. 
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Definitioner hållbarhet
Förtydligande av övergripande förkortningar och benämningar i hållbarhetsredovisningen

Agenda 2030 – antogs av FN år 2015 och har som 
syfte att åstadkomma en långsiktig hållbar  ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling för att utrota extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
samt att bekämpa klimatförändringarna. Agenda 2030 
omfattar 17 globala mål (SDG) för hållbar utveckling 
och 169 delmål. Målen är: Ingen fattigdom; Ingen 
hunger; God hälsa och välbefinnande; God utbildning 
för alla; Jämställdhet; Rent vatten och sanitet för 
alla; Hållbar energi för alla; Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt; Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur; Minskad ojämlikhet; Hållbara städer 
och samhällen; Hållbar konsumtion och produktion; 
Bekämpa klimatförändringarna; Hav och marina 
resurser; Ekosystem och biologisk mångfald; Fredliga 
och inkluderande samhällen; Genomförande och globalt 
partnerskap. För mer information, se globalamalen.se

CDP – tidigare the Carbon Disclosure Project är en 
oberoende, internationell ideell organisation som arbetar 
för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan 
och för att göra informationen tillgänglig för investerare. 
Över 18 700 bolag världen över mäter och redovisar 
sin miljöpåverkan genom CDP. CDP agerar på uppdrag 
av fler än 680 institutionella investerare.  För mer 
information, se www.cdp.net.

Climate Action 100+ – Climate Action 100+ är 
ett globalt samarbetsinitiativ som över 700 globala 
investerare har anslutit sig till. Syftet är att få de 
bolag som släpper ut störst mängd växthusgaser att 
ta sitt ansvar och leda omställningen till ren energi. 
Investerarna bakom initiativet uppmanar bolagen att 
bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och 
öka transparensen. För mer information, se www.
climateaction100.org

Global Impact Investing Network (GIIN) – Globalt 
medlemsnätverk för impactinvesterare med syfte att 
utbyta kunskap och verktyg för impactinvesteringar. För 
mer information, se www.thegiin.org

Hållbar Investering – En hållbar investering definieras 
enligt SFDR-regelverket som en investering i en 
ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller 
socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar 
betydande skada för något annat miljömål eller 
socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis 
för god styrning. Hur dessa tre delar definieras av 
fondbolaget beskrivs i dokumentet SFRD – Definitioner 
och metodbeskrivning, tillgängligt på: Följ vårt arbete | 
Handelsbanken.

Investors Integrity Forum (IIF) – IIF är ett forum för 
investerare som leds av Transparency International 
Sverige med fokus på anti-korruption och 
regelefterlevnad. Genom IIF får investerare ta del av 
kunskap och expert-erfarenheter från både medverkande 
företag och Transparency Internationals globala nätverk. 
Det kan gälla frågor om en enskild marknad eller en viss 
bransch. För mer information, se www.transparency.se/
investors-integrity-forum.

Klimatavtryck – Klimatavtryck eller koldioxidavtryck är 
en beräkning av de totala utsläppen av växthusgaser 
som orsakats av en organisation, händelse eller produkt. 
Koldioxidavtryck mäts enligt Greenhouse Gas Protocol 
(GHG) som definierar tre så kallade ”scope”, ett sätt att 
klassificera ett bolags utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser. Scope 1: direkta utsläpp (utsläppskällor 
ägda eller kontrollerade av bolaget), scope 2: indirekta 
utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga, scope 3: 
andra indirekta utsläpp, såsom utsläpp vid tillverkningen 
hos underleverantörer, transporter via fordon som inte 
är direkt ägda av företaget, outsourcad verksamhet, 
avfallshantering och energiförbrukning som inte täcks 
av scope 2.

Koldioxidintensitet – Handelsbanken Fonder mäter 
utsläppen i relation till EVIC (Enterprise Value Including 
Cash), ett värde som till stor del styrs av börsvärdet 
på innehaven. Koldioxidintensiteten kan därför, även 

om de absoluta utsläppen är desamma, minska eller 
öka beroende på hur marknaden värderar ett bolag. 
Fondbolaget tar hänsyn till såväl direkta som indirekta 
utsläpp i bolagens värdekedja, det vill säga scope 1, 2 
och 3. Det är utmanande att även inkludera scope 3 då 
bolagen i många fall inte redovisar dessa utsläpp utan 
istället används estimat.

Nettonoll växthusgasutsläpp – Nettonoll 
växthusgasutsläpp innebär att växthusgasutsläppen från 
oss människor ska vara lika stora som de växthusgaser 
som tas upp från atmosfären i en process som kallas 
koldioxidupptagning (carbon removal). För att nå dit bör 
först och främst utsläppen minskas till så nära noll som 
möjligt. Eventuella kvarvarande växthusgaser balanseras 
med en motsvarande mängd koldioxidupptagning, till 
exempel genom att återställa skogar eller genom direkt 
luftfångst och lagringsteknik.

Omställningsbolag – är bolag involverade i 
kraftgenerering som bedöms ställa om sin verksamhet 
så att den bidrar till att uppfylla målen i Parisavtalet. För 
mer information, se Följ vårt arbete | Handelsbanken

Parisavtalet – Vid klimatmötet i Paris i december 
2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal 
som är bindande för alla länder att gälla från år 2020. 
Regeringarna enades om att hålla ökningen av den 
globala genomsnittstemperaturen väl under två grader 
i förhållande till den förindustriella nivån och sträva efter 
att begränsa den till en och en halv grad.

Principle Adverse Impact Indicators (PAI) – EU 
förordning SFDR ställer krav på fondbolag att beakta 
PAI, dvs huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer. Hur fondbolaget beaktar PAI beskrivs 
i dokumentet SFRD – Definitioner och metodbeskrivning, 
tillgängligt på: Följ vårt arbete | Handelsbanken.

Sustainable Finance Disclosure Regulation 
– EU-förordning 2019/2088 (Förordning om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella 
sektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet 
genom utökad hållbarhetsinformation. Det nya 
regelverket ställer ökade krav på fondbolag kring 
transparent informationsgivning om hållbarhetsarbete 
och ska på så sätt öka konsumenternas möjligheter 
att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade 
investeringsbeslut. För mer information, se dokumentet 
SFRD – Definitioner och metodbeskrivning, tillgängligt 
på: Följ vårt arbete | Handelsbanken.

Taxonomin – EU-taxonomin är ett verktyg för att 
klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är 
miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att företag, 
finanssektorn och beslutsfattare får gemensamma 
riktlinjer för vilka ekonomiska aktiviteter som är 
miljömässigt hållbara. Till att börja med fokuserar 
taxonomin på klimat och miljö. Det innebär att 
investeringar med bidrag till andra hållbarhetsaspekter, 
som exempelvis sociala faktorer, i dagsläget inte fångas 
upp i detta ramverk.

UN PRI – FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. Målet 
är att öka kunskapen om och förståelsen för betydelsen 
av en hållbar utveckling inom investeringsbranschen. Vi 
har åtagit oss att följa PRI:s sex principer genom att:
1. Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekt- 

er i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
2. Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- 

och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i 
vårt arbete.

3. Verka för en större öppenhet kring miljö- och 
samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag 
som vi placerar i.

4. Aktivt verka för att dessa principer följs i 
finansbranschen.

5. Samarbeta för att följa principerna så effektivt 
som möjligt.

6. Redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt 
arbete med att följa principerna.

UN Global Compact – FN:s initiativ där anslutna bolag åtar 
sig att bedriva sin verksamhet ansvars- fullt i linje med Global 
Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption.

Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla 
investeringar – Vägledande för Handelsbanken Fonders arbete 
inom hållbarhet är vår Policy för aktieägarengagemang och 
ansvarsfulla investeringar. Policyn beskriver utgångspunkten för 
integreringen av hållbarhet, våra åtaganden avseende Global 
Compact, Principles for Responsible Investment (PRI) samt 
internationella normer och konventioner. Vidare beskriver den 
de metoder för hållbarhet som tillämpas i förvaltningen samt 
principer för vårt ägarstyrningsarbete. För mer information, se 
Följ vårt arbete | Handelsbanken.

Redovisningsprinciper 
Antal valberedningar – Valberedningar där fondbolaget varit 
med och lagt fram förslag på bolagsstämman under året. Utgår 
från innehav som funnits i fonden under året.

Antal röstningar på bolagsstämmor – Röstningar på 
bolagsstämmor under året för innehav som fonden haft vid 
bolagsstämmotillfället. Avser både ordinarie årsstämmor och 
eventuella extra bolagsstämmor.

Direkta dialoger – Dialoger som Fondbolaget driver genom 
direktkontakt med bolaget.

Antal direkta dialoger – Utgår från innehav som funnits i fonden 
under året.

Gemensamma dialoger – Tillsammans med andra investerare 
genom en extern part deltar vi i dialoger med bolag, så kallade 
gemensamma dialoger. Grunden för dessa dialoger är antingen 
proaktiva och inriktade på specifika tematiska områden, eller 
reaktiva och inriktade på bolag med misstänka eller bekräftade 
kränkningar avseende internationella normer och konventioner 
inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt antikorruption.

Antal gemensamma dialoger – Utgår från innehav i fonden per 
sista december.

Initiativ och investerarupprop –  är ofta tematiska eller inriktade 
på hållbarhetsfrågor inom en viss sektor
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Handelsbanken I Fonder

Styrelsen och verkställande direktören för Handelsbanken Fonder AB får härmed avge årsberättelse för nedan angivna 
fonder, som förvaltas av bolaget. Påskrifter avser: 

Aktlyt färvattade fonder 

Aktiefonder 
AstraZeneca Allemansfond 
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema 
Handelsbanken Amerika T erna 
Handelsbanken Asien Tema 

Handelsbanken Brasilien Tema 
Handelsbanken EMEA Tema 
Handelsbanken Europa Selektiv 
Handelsbanken Europa Småbolag 
Handelsbanken Rnland Småbolag 
Handelsbanken Global Selektiv 
Handelsbanken Global Tema 
Handelsbanken Hållbar Energi 

Handelsbanken Hälsovård Tema 
Handelsbanken Japan Tema 
Handelsbanken Kina Tema 
Handelsbanken Latinamerika lmpact Tema 

Handelsbanken Microcap Norden 
Handelsbanken Microcap Sverige 
Handelsbanken Nanocap Sverige 

Handelsbanken Norden Selektiv 
Handelsbanken Norden Tema 
Handelsbanken Nordiska Småbolag 
Handelsbanken Norge Tema 

Handelsbanken Svenska Småbolag 
Handelsbanken Sverige Selektiv 
Handelsbanken Sverige Tema 

Handelsbanken Tiliväxtmarknad Tema 

Alternativa Fonder 
Handelsbanken Räntestrategi 
Handelsbanken Räntestrategi Plus 

Blandfonder 
Handelsbanken Aktiv 30 
Handelsbanken Aktiv 50 
Handelsbanken Aktiv 70 

Handelsbanken Aktiv 100 
Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 
Handelsbanken Kapitalförvaltning 50 
Handelsbanken Kapitalförvaltning 75 

Handelsbanken Multi Asset 15 
Handelsbanken Multi Asset 25 
Handelsbanken Multi Asset 40 

Handelsbanken Multi Asset 50 
Handelsbanken Multi Asset 60 
Handelsbanken Multi Asset 75 
Handelsbanken Multi Asset 100 

Handelsbanken Multi Asset 120 
Handelsbanken Pension 50 Aktiv 
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 
Handelsbanken Pension 80 Aktiv 
Handelsbanken Pension 90 Aktiv 
Handelsbanken Stiltelsefond 

Räntefonder 

Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund 

Handelsbanken Euro Obligation 

Handelsbanken Euro Ränta 
Handelsbanken Flexibel Ränta 
Handelsbanken Företagsobligation 
Handelsbanken Företagsobligation lnvestment Grade 
Handelsbanken Företagsobligation lnvestment Grade (NOK) 

Handelsbanken Hållbar Global Obligation 
Handelsbanken Hållbar Global High Yield 
Handelsbanken H0yrente 
Handelsbanken Institutionell Kortränta 
Handelsbanken Kort Rente Norge 
Handelsbanken Kortränta 

Handelsbanken Kortränta SEK 
Handelsbanken Kredit! 
Handelsbanken Långränta 
Handelsbanken Obligasjon 

Handelsbanken Ränteavkastning 
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation 

502040-9925 
515602-9844 
802015-0796 
802015-0788 

515602-9877 
504400-2953 
515602-7004 
504400-5386 
515602-6949 
515602-9851 
502034-1375 
515602-7012 
504400-8042 
802015-0754 
515602-6931 
802017-9407 

515602-8556 
515602-8549 
515603-2269 
515602-7046 
802015-0804 
504400-4173 
515602-8853 
504400-1377 
515602-6998 
504400-6624 
504400-6178 

515601-9803 

515602-7657 

515602-8226 
515602-8234 
515602-8242 
515602-8259 
515602-8622 
515602-7038 
515602-8614 

515602-9026 
515602-6857 
515602-9034 
515601-9977 
515602-9042 
515602-3532 
515601-9985 
515602-9059 

515602-6865 
515602-6873 
515602-6881 

515602-6899 
515602-7665 
504400-9271 

515602-8085 
515602-7053 
515602-6980 

515602-6691 
515602-7095 
515602-7962 
515602-8838 

515603-0008 
515603-2251 
515602-8879 
515602-8580 
515602-8861 
515602-9745 
802014-5614 

515603-0339 
802014-5630 
515602-8887 
515602-7020 
515602-9869 

Passlyt förvaltade fonder 

Aktiefonder 

Handelsbanken Emerging Markets Index 
Handelsbanken Europa Index Criteria 
Handelsbanken Global Dynamisk Strategi 
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility 

Handelsbanken Global Index Criteria 
Handelsbanken Global Momentum 
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria 
Handelsbanken Norden Index Criteria 

Handelsbanken Norge Index Criteria 
Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria 
Handelsbanken Sverige Index Criteria 
Handelsbanken USA Index Criteria 

Blandfonder 
Handelsbanken Auto 25 Criteria 

Handelsbanken Auto 50 Criteria 
Handelsbanken Auto 75 Criteria 
Handelsbanken Auto 100 Criteria 
Handelsbanken Pension 40 
Handelsbanken Pension 50 
Handelsbanken Pension 60 
Handelsbanken Pension 70 

Handelsbanken Pension 80 
Handelsbanken Pension 90 

Räntefonder 
Handelsbanken Realränta 

Börshandlade fonder 
XACT BEAR (ETF) 
XACT BEAR 2 (ETF) 

XACT BULL (ETF) 
XACT BULL 2 (ETF) 
XACT Norden (UCITS !=fF) 
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) 
XACT Obligation (UCITS ETF) 
XACT OMXC25 (UCITS ETF) 
XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) 
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) 
XACT Sverige (UCITS ETF) 

515602-9869 
504400-8075 
515602-9737 
515603-0636 

515602-9752 
515603-1527 
515602-9281 
515602-9232 

515602-9778 
515602-4530 
515602-0355 
515602-4 738 

515602-9604 
515602-9612 
515602-9620 
515602-9638 

515602-9679 
515602-9687 
515602-9695 
515602-9703 
515602-9711 
515602-9729 

515602-4282 

515602-0017 
515602-3615 

515602-0025 
515602-3607 
515602-1007 
515602-9000 
515602-7830 
515602-9067 
504400-7747 
515602-7848 

504400-9362 
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Stockholm den 13 mars 2023 

Michael Green 
ORDFÖRANDE

Magdale_na yvahlqvist Alvesko� 
VERKSTALVANDE DIREKTOR 

Våra revisionsberättelser har avgivits den I .3 mars 2023. 

Auktoriserad revisor 
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�-::n �th Gillstedt 
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handelsbankenfonder.se

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under 
respektive fond i kurslistan som du hittar på handelsbankenfonder.se.

Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med 
risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens 
sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter 
samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond finns på 
handelsbankenfonder.se.
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