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och solid balansräkning. Målet är att långsiktigt överträffa 
avkastningen på underliggande marknad, definierad som 
jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Solactive ISS 
ESG Global Markets. 

Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbar-
hetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, 
SFDR) klassificeras fonden som en artikel 8 fond. Fonden 
främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina 
investeringar. Det innebär att fonden integrerar hållbarhet i 
investeringsanalys och beslut.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna på  
världens större aktiemarknader. Fonden investerar främst i välskötta företag med hållbar  
och långsiktig tillväxtpotential som inte är fullt diskonterat i aktiekursen. Ambitionen är att 
fondens innehav över tid ska generera bättre vinsttillväxt än fondens jämförelseindex. 

Om fonden Global Tema

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investeringar 
främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade 
och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång 
period av strukturell tillväxt. Exempel på våra huvudteman är 
Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. 

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvaltaren fattar 
egna aktiva placeringsbeslut. Av aktier med bra exponering 
till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som 
denne anser vara mest hållbara och av god kvalitet till rimlig 
värdering. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden 
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För mer information om  
Svanenmärkta fonder se:

svanen.se/spararen

Om Svanenmärkta Fonder

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkning-
en i Norden, med syfte att vägleda konsumenter 
till bra miljöval. En Svanenmärkt fond innebär att:
•Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa 
branscher och företag som är särskilt problema-
tiska. 
•Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys 
av tänkbara placeringar och prioritera de bättre 
företagen. 
•Fonden ska öppet tala om vilka aktier och obli-
gationer med mera som finns i fonden och årligen 
rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
•Fonden uppmuntras till ett aktivt ägande och 
driver ett omfattande påverkansarbete gentemot 
företagen i portföljen. 

Om den här rapporten 
Ett av kraven för Svanenmärkta fonder är att rapportera om 
det hållbarhetsarbete som fonderna gör. Vår ambition med 
rapporten är att, utöver att uppfylla Svanens kriterier, ge en 
tydlig bild av hur fonden arbetar med hållbarhet. Rapporten 
avser data per 2022-12-31.

Exkluderingar

Hållbarhets- 
trender

Röstning

Väljer in

Påverkans-
dialoger

Investerings- 
inriktning

Rapport

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 
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En global temafond med fokus på att 
investera i hållbara lönsamma bolag 

med strukturella tematiska  
medvindar

Cecilia Auvray, förvaltare 



Elektrifiering och 
omställning  

accelererande 
trend

Möjligheter att 
bidra till hållbara 
livsmedelssystem

Morgondagens 
moderna arbets-

givare har mycket 
att vinna



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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 

Kartan på arbetsmarknaden håller på att ritas om i takt med att digitalisering och gig-eko-
nomi ökar. Konkurrensen om rätt kompetens hårdnar. I och med Rysslands invasion av 
Ukraina har kopplingen mellan energi och geopolitik accelererat och så även incitament för 
elektrifiering. Rysslands invasion av Ukraina förvärrade också den redan svåra livsmedels-
situationen i världen. Hungern ökar och priserna på livsmedel stiger.

Intressanta hållbarhetstrender
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Morgondagens moderna arbetsgivare har mycket att vinna 

Vi ser hur konkurrensen om arbetskraften hårdnar i takt med demografiska och strukturella förändringar. 
Digitaliseringen och gig-ekonomin har ritat om arbetsmarknaden. Många bolag vittnar om svårigheter att 
hitta den kompetens som de behöver. Den yngre generationen arbetstagare ställer dessutom höga krav på 
sin arbetsgivare både vad gäller flexibilitet, goda villkor och tydliga värderingar. De bolag som lyckas med att 
attrahera och förvalta humankapital kommer att ha bättre förutsättningar att framtidssäkra sin konkurrens-
kraft och innovationsförmåga. Parallellt skapar arbetskraftsbristen incitament för att höja effektivitet  
och automatisering

Elektrifiering och omställning accelererande trend

Redan innan Ryssland anföll Ukraina var elektrifiering en het trend inom klimatomställningen. Sedan kriget 
bröt ut har inte minst EU:s prioritering av energisäkerhet höjts väsentligt och incitamenten för att investera 
i kraftförsörjning, elfordon och elektrifiering av produktionsprocesser stiger markant. Accelerationen och 
kopplingarna mellan energi och geopolitik syns även tydligt i USA som under året antagit ny lagstiftning på 
området, liksom i Indien. Utvecklingen skapar även ringar på vattnet i termer av efterfrågan på relaterade 
produkter och tjänster, såsom råmaterial, batterier, konsulter, samt kompetens. 

Möjligheter att bidra till hållbara livsmedelssystem
 
Dagens livsmedelssystem är i stort behov av genomgripande förändring. Antalet människor i global kronisk 
hunger ökar, priserna på mat stiger sedan ett par år och Rysslands krig mot Ukraina har ytterligare förvär-
rat situationen. Därtill drabbas jordbruket av torka, hetta och översvämningar och riskerar att påverkas av 
förlust av ekosystemtjänster. Handelsbanken Fonder ser stora möjligheter för aktörer som kan bidra med 
innovation, investeringar och samarbete till att transformera hur framtidens näring växer, skördas, förpackas, 
processas, transporteras, marknadsförs och konsumeras. 
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Den tematiska investeringsprocessen är en väl genomarbetad process med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Våra 
Temafonder har som målsättning att skapa avkastning baserat på trender och strukturella förändringar som bedöms driva tillväxt 
och lönsamhet över tid.  

Temaprocessen i korthet

Tematisk analys

- Handelsbankens Tematiska 
 investeringsprocess

Bolagsanalys

- Genomgång av ekonomisk  
 fundamenta och hållbarhet

- Fokus på uthållig konkurrenskraft,   
 lönsam tillväxt och bolagsstyrning

Aktieval

- Fokus på framtida vinstutveckling   
 drivet av tematiska drivkrafter

- "Bottom-up" ansats där aktievalet är  
 viktigare än land och sektor

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 



Kanadensiska Stantec levererar kvalificerade tekniska 
konsulttjänster inom infrastruktur, miljö och arkitektur/bygg. 
Sedan många år arbetar företaget strategiskt på ett dedikerat 
sätt för bättre hållbarhet på flera fronter. Bolaget fokuserar 
resurser och kapital runt ett begränsat antal affärsområden 
som är av stor vikt för en mer hållbar värld. Bolaget har 
som övergripande mål att assistera alla sina kunder i deras 
hållbarhetsarbete. För att uppnå bästa resultat måste man 
ha kunniga och engagerade medarbetare som delar bolagets 
värderingar och mål och vara en särskilt god arbetsgivare för 
att behålla dessa. Därutöver och tillika väldigt viktigt är att 
bolaget i sin egen verksamhet gör allt man kan för att lämna 
ett så begränsat klimatavtryck som möjligt.

Arbetet som de gör för sina kunder är kanske Stantecs 
viktigaste bidrag till hållbarhet. Här arbetar de med lösningar 
för att möta åldrande infrastruktur, växande befolkning, vat-
tenbrist, klimatförändringar och social orättvisa. Med ökande 
satsningar på att modernisera och bygga bättre infrastrukter 
på bolagets huvudmarknader, USA, Kanada och Australien 
ökar behovet av Stantecs tjänster. Ett exempel är ett nytt 25  
kilometers avloppssystem som byggts i London. Stan-
tec bidrog, enligt egen uppgift, till att spara motsvarande 

500.000 lastbilstransporter genom London via en plan som 
optimerade miljöaspekter samt all transport och logistik runt 
byggprojektet.

Stantecs medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Tack vare 
tydligt arbete med inkluderande arbetsmiljö, rättvisa löner, 
fokus på mångfald, regelbundna medarbetarundersökningar 
med mera, har bolaget uppvisat en för branschen mycket låg 
personalomsättning och en över snittet förmåga att rekrytera. 
Det är intressant att se att företagets hållbarhetsfokus är klas-
sat som högsta betydelse av 86 % av medarbetarna (2021).

Vad gäller klimatavtryck har Stantec som mål att vara koldiox-
idneutral i sin egen verksamhet till 2030. Detta ska ske enligt 
en tydlig kommunicerad plan som innefattar en mängd delar 
som till exempel ökad återvinning, mindre resande, digitala 
dokument i stället för papper, förnybar energi i deras kontors-
byggnader. Arbetet involverar också dess leverantörskedjor 
där Stantec både ställer höga hållbarhetskrav på dessa men 
också söker att ha en god del mindre leverantörer och minori-
tetsgrupper bland sina partners.

Omställningen till en mer hållbar värld är beroende av många insatser. En viktig del är de 
konsultbolag som lägger grunden för uppförandet av klimatsmarta produktionsanläggningar, 
förnybar energi, hållbart byggande och mycket annat. Ett gediget förarbete och väl genomförd 
planering med hjälp av relevanta experter inom olika områden är en förutsättning för ett bra 
resultat.

Stantec - ett hållbarhetsfokuserat bolag

CASE - STANTEC
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Till år

2030 
har Stantec som mål att vara 

koldioxidneutral

Av Stantecs medarbetare klassar   86 %
att företagets hållbarhetsfokus är av 

högsta betydelse

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 
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Fondens tio  
största innehav

Inför varje investeringsbeslut sker en omfattande 

analys där hållbarhetsaspekter likväl som finan-

siella aspekter vägs in. För oss är hållbarhetsfrågor 

särskilt viktiga för att fatta bättre investeringsbeslut 

som kan generera en långsiktigt god avkastning. 

Som ett komplement till egen analys och kunskap 

om bolagen har vi tillgång till extern ESG-analys. I 

vår hållbarhetsanalys tittar vi på hur bolaget bedri-

ver sin verksamhet och vad i termer av produkter 

och tjänster som bolaget erbjuder. 

 

Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av doku-

mentationen för våra investeringar och omfattar 

både hållbarhetsrisker och möjligheter. 

Fonden väljer in

Bolagsnamn
Portföljvikt i 

procent

1. UnitedHealth Group Inc 2,41%

2. Microsoft Corp 2,35%

3. Graphic Packaging Holding Co 2,10%

4. Service Corp International 2,09%

5. Apple Inc 2,08%

6. Alphabet Inc Class C 2,07%

7. Schneider Electric SE 1,91%

8. AstraZeneca PLC 1,82%

9. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 1,81%

10. Novo Nordisk A/S Class B 1,78%
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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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 
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Beskrivning
av bolaget

Väsentliga hållbarhetsfrågor

USA baserad ledare inom lösningar för hälsovårdsektorn samt den  
ledande sjukförsäkringsgruppen. Erbjuder hälsostyrning och sjukförsäk-

ringar till kunder i 130 länder världen över.

Dominerande ställning vs konkurrensfrågor, 
personalfrågor, oidiopider.

Världens största inom programvaruutveckling inklusive  
molntjänster. Största produkter: operativsystemet Microsoft  

Windows, kontorspaketet Microsoft Office.
Datasäkerhet, arbetsmiljö/personalfrågor.

Integrerat amerikanskt kartong och pappersbolag med fokus  
på förpackningar med framför allt internationella mat- och  

dryckesbolag som kunder.  

Produktionsfrågor som vattenkonsumtion/brist, 
miljöpåverkan, säkerhet.

Företag med störst verksamhet i USA men också på andra  
marknader, där man erbjuder fullskaliga begravningstjänster. 

Integritet/datasäkerhet, större proportion mi-
noriteter bland anställda, ersättning ledning.

USA bolag som tillverkar Iphones, Ipads, Mac och Apple  
Watch samt säljer relaterade tjänster.

Datahantering och privacy issues.  
Påverkan på miljön av produktionen.

Marknadsledare på digital annonsering, online sökningar, O/S för  
mobiltelefoner och annat internetrelaterat i stora delar av världen.  

Utvecklar också molnlösningar. 

Integritet/datasäkerhet, frågor runt domine-
rande ställning (konkurrens), skattefrågor.

Franskbaserat globalt bolag som erbjuder digitala energi- och  
automationslösningar för en bred kundgrupp via produkter och tjänster 

för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industri.
Personalfrågor, produktionsmiljö.

UK/Sverige koncern som arbetar med forskning, produktion och  
marknadsföring av läkemedel med fokus på cancer, astma och  

kardiovaskulära områden.

Produktkvalitet och säkerhet. Prissättning  
och tillgänglighet av läkemedel.

Indonesisk bank som tillhandahåller ett brett utbud av banktjänster.  
De är särskilt inriktade mot en expansion utanför städerna och  

tillhandahåller mikrolån och finansiering av små- och medelstora bolag. 

Principer för utlåning till mindre  
hållbara branscher.

Dansk världsledare på läkemedel och behandlingar av  
diabetes och obesitas (fetma).

Prissättning av läkemedel. Marknadsföring  
av viktnedsättande produkter. 
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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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 
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Påverkansdialoger som förs med bolag i fonden 

Dialoger
 
Bolagsdialoger sker såväl direkt mellan förvaltare av våra fonder och bolaget som tillsammans med andra  
investerare eller inom ramen för investerarnätverk och andra samarbeten. Dialogerna omfattar olika hållbarhets-
frågor som till exempel krav på ökad transparens och rapportering av hållbarhetsarbete. Det kan även  
röra specifika frågor kring miljöpåverkan, mänskliga rättigheter samt arbetsrättsliga frågor.  

Som aktiva förvaltare har vi löpande kontakt med bolagen vi är investerade i och träffar bolagsledningar samt 
besöker verksamheten. 

Ägarstyrning

En viktig del i vårt uppdrag som kapitalförvaltare är aktiv och ansvarsfull ägarstyrning i de bolag som vi äger i 
våra fonder. Som aktieägare kan vi påverka bolag och vi utövar en aktiv ägarstyrning för både våra aktivt och 
passivt förvaltade fonder. Ett av de mest direkta sätten att påverka är genom representation i valberedningar 
och röstning på bolagsstämmor. 

Utgångspunkten är vår Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar samt våra riktlinjer 
kring valberedningsarbete. Vi utgår också från relevanta branschregler från Fondbolagens förening, Svensk 
kod för fondbolag och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande. 

Exempel på viktiga frågor i vårt ägarstyrningsarbete är transparens och god informationsgivning, styrelsens 
kompetens och sammansättning, arvoden och ersättningar till styrelseledamöter, ersättningssystem och  
incitamentsprogrami bolagen samt hållbarhetsarbete och vision. 

Vi röstar på bolagstämmor där vi har ett betydande ägande och bolag där det finns särskilda skäl avseende 
miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter. 

För information angående röstning och dialoger se innehavslistan på sidan 16 .

Påverkan

Aktiv påverkan

Dialoger Ägarstyrning

Investerarnätverk  
och samarbeten

Direkta 
dialoger

Dialoger med 
andra investerare

Valberedning
Röstning vid 

bolagsstämmor

Påverkansdialoger som förs med bolag i fonden 

Genom ett aktivt påverkansarbete kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vi gör detta via bolagsdialoger, ägarstyr-
ningsarbete och arbete i investerarnätverk. 

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 
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Stantec

Dialogämne 
Handelsbanken Fonder har fört dialog med bolaget om vikten av ett starkt hållbarhetsarbete för att attrahera  
talangfull arbetskraft. Bolaget värnar en stark kultur kring hållbarhet och ser det som viktigt för att attrahera inte  
minst unga på arbetsmarknaden

Status på dialog 
Dialogen är proaktiv och följs upp löpande

Målsättning med dialog 
Att bolaget upprätthåller och vidareutvecklar sin starka kultur avseende hållbarhet och ytterligare drar strategiska  
konkurrensfördelar av sitt hållbarhetsarbete, inte minst avseende att locka och behålla unga anställda.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Dialogämne 
Taiwan Semiconductor Manufacturing har som världens främsta producent av halvledare en central roll i både den  
hållbara och digitala transformationen och har höga ambitioner avseende sitt eget hållbarhetsarbete. Handelsbanken  
Fonder har haft samtal med bolaget om deras mål att bli utsläppsneutrala 2050. Bolaget har planer för att nå målet  
genom tillämpning av energieffektiva maskiner och utrustning samt användande av förnybar energi.

Status på dialog 
Handelsbanken Fonder avser följa upp att bolaget levererar i enlighet med sina planer och mål.

Målsättning med dialog 
Att bolaget levererar i linje med sin klimatstrategi, sina klimatmål och planer mot utsläppsneutralitet.

Sprout Farmers Market 

Dialogämne 
Sprout Farmers Market är ett bolag med ambitionen att leverera hälsosamma och ekologiska livsmedel från lokala  
producenter, till ett överkomligt pris för genomsnittskonsumenten. Handelsbanken Fonder har fört dialog om  
övergripande hållbarhetsstrategi och rapportering med bolaget och föreslagit förbättringar avseende tydlighet och  
transparens i rapportering, exempelvis kring bolagets vattenförbrukning. 

Status på dialog 
Dialogen följs upp i samband med nästa årsrapportering.

Målsättning med dialog 
Att bolaget ytterligare förtydligar hur de hanterar väsentliga hållbarhetsrisker- och möjligheter, särskilt avseende  
vattenförbrukning.

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 





Fonden väljer bort

  HANDELSBANKEN FONDER

Kort om vår koldioxidmätning  
Vi beräknar koldioxidavtryck enligt Fondbolagens förenings 
riktlinjer som är i linje med Task Force on Climate Related  
Financial Disclosures rekommendationer. Data omfattar 
scope 1 (företagens direkta utsläpp) och scope 2 (företagens 
indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga). Fon-
dens koldioxidintensitet beräknas som det vägda genomsnittet 
av koldioxidintensiteten hos respektive portföljbolag i fonden. 

Scope 3, det vill säga koldioxideffekten av produkterna, räknas 
inte in i detta mått. Man kan notera att fondens inriktning är att 
investera i lösningsbolag, där produkten eller tjänsten minskar 
klimatpåverkan vilket tydligt syns i fondens jämförelsevis låga 
koldioxidintensitet.

Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

Välja bort
Klusterbomer och  

personminor

Pornografi

Kemiska och  
biologiska vapen 

Alkohol

Tobak

Uran

Cannabis
Vapen och 

krigsmateriel

Fossila bränslen

Kommersiell  
spelverksamhet

Kärnvapen
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Global Tema Jämförelseindex, Solactive ISS ESG Global Markets

Fonden har som tidigare beskrivits en tydlig 
”välja in” strategi, se sida 6. Alla företag som 
inte uppfyller dessa krav väljs således bort. 
Dessutom placerar inte fonden i företag som 
är involverade i produkter och tjänster i rutan 
till höger. Högst fem procent av omsättningen 
i det bolag där placeringen sker får avse verk-
samhet som är hänförlig till den angivna pro-
dukten eller tjänsten. För flertalet av våra fonder 
kan principen att välja bort fossila bränslen 
undantas om bolaget uppfyller våra krav för att 
kvalificeras som ett omställningsbolag.

Globalt index utan exkluderingskriterier,  
Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap

Koldioxidavtryck
2022-12-31

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet 
(tCO2e/MSEK omsättning)

Koldioxidutsläpp per investerad 
krona (tCO2e/MSEK investerat)

2,98

5,82  

1,61

8,49
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5,73

18,20

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 



Bolag som lyckas med att attrahera  
och förvalta humankapital kommer  

att ha bättre förutsättningar att  
framtidssäkra sin konkurrenskraft  

och innovationsförmåga.



HANDELSBANKEN FONDER
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Länkar
Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar:

Handelsbanken Fonder Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 
Om Handelsbanken Fonder

Om Handelsbanken Fonder
Handelsbanken Fonder AB är, genom Handelsbankens Fondbolagsförvaltning AB, ett helägt dotterbolag till 
Svenska Handelsbanken AB (publ). Fondbolaget har haft tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 1991 och 
förvaltar såväl värdepappersfonder under lagen om värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder i  
form av specialfonder under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaltningen av aktiva-,  
passiva- och allokeringsfonder (fond-i-fonder) är uppdelad på tre affärsområden – vilket stärker och förenklar 
bolagsstyrningen generellt och särskilt i förhållande till hållbarhetsområdet.

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 



Innehavslista 

HANDELSBANKEN FONDER

Bolagsnamn
Portföljvikt 
i procent

Röstning Valberedning

Egna dialoger/ 
Pooled  
Engagement

Unitedhealth Group Inc 2,41 X - -

Microsoft Corp 2,35 X - -

Graphic Packaging Holding Co 2,10 X - -

Service Corp International/Us 2,09 X - X

Apple Inc 2,08 X - -

Alphabet Inc 2,07 - - -

Schneider Electric Se 1,91 - - -

Astrazeneca Plc 1,82 X - -

Bank Rakyat Indonesia Persero 1,81 - - X

Novo Nordisk A/S 1,78 X - -

Roche Holding Ag 1,76 - - -

Mowi Asa 1,76 X - X

First Republic Bank/Ca 1,73 - - X

Epiroc Ab 1,72 X X X

Hdfc Bank Ltd 1,70 X - X

Aia Group Ltd 1,70 X - -

Quanta Services Inc 1,65 - - -

Regeneron Pharmaceuticals Inc 1,64 - - -

Thermo Fisher Scientific Inc 1,57 X - -

Prysmian Spa 1,55 X - -

Nasdaq Inc 1,52 - - -

Abbott Laboratories 1,50 X - -

Capgemini Se 1,49 - - X

Mastercard Inc 1,42 X - -

Shimadzu Corp 1,42 X - -

Vestas Wind Systems A/S 1,41 X - X

Bureau Veritas Sa 1,40 - - -

Xylem Inc/Ny 1,36 - - -

Abb Ltd 1,29 X - -

Sprouts Farmers Market Inc 1,28 X - X

Eli Lilly & Co 1,27 X - -

Daikin Industries Ltd 1,26 X - -

Sap Se 1,25 X - X

Sanlam Ltd 1,24 X - X

East West Bancorp Inc 1,17 X - -

Asml Holding Nv 1,17 - - X

Hero Motocorp Ltd 1,16 X - -

Genmab A/S 1,15 - - -

Pool Corp 1,11 X - -

Prudential Plc 1,10 X - -

Evoqua Water Technologies Corp 1,08 X - X

Randstad Nv 1,06 - - -

Kakaku.Com Inc 1,06 X - -

Fanuc Corp 1,05 - - -

Darling Ingredients Inc 1,05 X - X

Kurita Water Industries Ltd 1,04 X - -
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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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 



Bolagsnamn
Portföljvikt 
i procent

Röstning Valberedning

Egna dialoger/ 
Pooled  
Engagement

Tsmc 1,04 X - X

Solaredge Technologies Inc 1,03 X - -

Stantec Inc 1,02 - - X

Unicharm Corp 0,99 - - -

Cooper Cos Inc/The 0,98 X - -

Xinyi Solar Holdings Ltd 0,96 X - -

Sk Hynix Inc 0,95 - - -

Yeti Holdings Inc 0,95 X - X

Intuit Inc 0,95 - - -

Verra Mobility Corp 0,92 X - -

Fidelity National Information 0,91 - - -

Keysight Technologies Inc 0,88 - - -

Rockwell Automation Inc 0,86 - - -

Lonza Group Ag 0,85 - - X

Home Depot Inc/The 0,85 X - -

Banco Do Brasil Sa 0,78 X - -

Samsung Sdi Co Ltd 0,78 - - -

Shimano Inc 0,77 - - -

Halma Plc 0,76 - - -

Veeva Systems Inc 0,74 - - -

Dassault Systemes Se 0,73 - - -

Bright Horizons Family Solutio 0,72 X - -

Nvidia Corp 0,71 X - -

Grand Canyon Education Inc 0,71 X - -

Keyence Corp 0,70 - - -

Accelleron Industries Ag 0,68 - - -

Mtn Group Ltd 0,66 X - X

Edp Renovaveis Sa 0,66 X - X

Albemarle Corp 0,66 X - X

Nintendo Co Ltd 0,63 - - -

Alibaba Group Holding Ltd 0,61 - - X

Lead Intelligent 0,60 - - -

Agco Corp 0,59 - - -

Sunnova Energy International I 0,48 X - -

Trex Co Inc 0,45 X - -

Ameresco Inc 0,43 X - X

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0,42 - - -

Sammanfattning 

HANDELSBANKEN FONDER

Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen) 58 63,04%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått 18 19,57%
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*Röstning vid bolagsstämma samt vid extra bolagsstämma

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 för-
valtningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond 
finns på handelsbanken.se/fonder. 
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