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Fondens jämförelseindex är SIX SRI Sweden Index GI.

Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhets-
relaterade 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.

Sverige Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond som har ett långsiktigt fokus och investerar
i framförallt svenska företag. Portföljen är relativt koncentrerad. Merparten av placeringarna
görs i företag av hög kvalitet vilket innebär att de har en god avkastning, stabila vinster, starka
kassaflöden och balansräkningar samt en sund och hållbar affärsverksamhet.

Om fonden Sverige Selektiv

I våra Selektivfonder investerar vi i ett begränsat antal kvali-
tetsbolag som ska vara långsiktigt och hållbart värdeskapan-
de. Bolagen ska ha något unikt i till exempel sin affärsmodell,
marknadsposition eller något annat som är svårt för konkur-
renter att kopiera.

Sverige Selektiv är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvalta-
ren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt
överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad 
som jämförelseindex.  
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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. 



Fonden investerar i svenska  
kvalitetsbolag med hållbara  

affärsmodeller. 

Ulrika Orstaduis, förvaltare



Elektrifieringen 
fortsatt stark 

trend

Möjlighet att  
investera i  

klimatanpassning

Geopolitiska 
spänningar  

driver fram nya 
möjligheter inom 
förnybar energi



Rysslands invasion av Ukraina har lett till att omställningen från fossil till förnybar energi 
breddats från prioriterad klimatfråga till säkerhetspolitisk angelägenhet. Effekterna av 
klimatförändringarna som drabbar människor i allt högre frekvens skapar möjligheter för 
företag som kan bidra med lösningar. Elektrifieringen inom en rad sektorer fortsätter att öka, 
vilket leder till stora investeringsbehov, 

Intressanta hållbarhetstrender
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Geopolitiska spänningar driver fram nya möjligheter inom förnybar energi 
Omställningen från fossil till förnybar energi har under året breddats från prioriterad klimatfråga till säker-
hetspolitisk angelägenhet. Stigande energi- och livsmedelspriser i spåren av kriget i Ukraina har fått flera 
länder att begränsa sin import av naturgas från Ryssland och se sig om efter alternativ till kinesiska minera-
ler och andra beståndsdelar i batterier och förnybar energi. Utvecklingen skapar både stark efterfrågan och 
bra lönsamhetsförutsättningar för bolag inom hela värdekedjan för förnybar energi, men även för energief-
fektivitet och energilagring, såväl kort- som långsiktigt. 

Möjlighet att investera i klimatanpassning

Behovet av att skydda människor, samhällen och infrastruktur från stormar, översvämningar och skyfall 
växer i takt med att extremväder drabbar människor med allt högre frekvens och intensitet i spåren av 
klimatförändringarna. Ett växande globalt behov av klimatanpassning skapar möjligheter för innovativa bolag 
med stark hållbarhetskompetens att bidra med lösningar såsom motståndskraftig infrastruktur, minskad 
förbrukning, ökad återvinning och rening av vatten.

Elektrifieringen fortsatt stark trend

Elektrifieringen av en rad sektorer, som transporter, industri och gruvor fortsätter att öka, parallellt med 
andelen förnybar energi i elnäten. Det leder till betydande investeringbehov i olika typer av infrastruktur såväl 
som elnät för att förbättra tillgänglighet, överföringskapacitet, sammankoppling och intelligens. Att upp-
gradera elnät och relaterad infrastruktur går dock betydligt långsammare än vad utbyggnaden av vind och 
solkraft gör, vilket tillsammans med stigande elpriser skapar incitament för investeringar i energilagring. 

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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Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med 
målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltar-
nas investeringsanalys där varje portföljbolag noga analyseras utifrån relevanta frågor när det gäller bolagens strategi, finansiella 
och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social och miljömässig påverkan samt bolagsstyrning. Analysen baseras 
på information från bolagen, externa källor samt genom egen analys. 

Selektivprocessen

Kvalitetsbolag

+ + +

Kvantitativ screening kombineras med djup fundamental analys för att identifiera komplementära bolag att addera till portföljen.

Fondens investeringsfilosofi bygger på övertygelsen om att kvalitetsbolag skapar stabil meravkastning över tid.

Hållbara affärsmodeller

Steg 1 Steg 2 Portfölj

Starka företagsledningar Balanserade risker Ekonomiskt värdeskapande

Kvantitativ screening Fundamental analys Portföljhantering

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. 



Sweco har ett brett utbud av tjänster inom byggkonstruktion, 
stadsplanering, vatten, energi, industri och transportinfra-
struktur. Till exempel bidrar Sweco via sina projekt till en mer 
hållbar samhällsutveckling genom att säkerställa tillgång till 
rent vatten, utforma resurseffektiva och motståndskraftiga 
byggnader, minska klimatpåverkan från städer och industrier, 
utveckla förnybara energilösningar och värna om biologisk 
mångfald. 

Som konsultbolag är Swecos viktigaste resurs personalen 
som är verksamma i flera kundprojekt vilket ställer höga krav 
på Swecos system och metod men också på individers om-
döme och handlande. Genom sin uppförandekod har Sweco 
etablerat ett ramverk för etiska riktlinjer som omfattar miljö, 
affärsetik, medarbetarnas utveckling, mänskliga rättigheter 
och arbetsrätt. 

Tillsammans med sina kunder utvecklar Sweco lösningar för 
kundernas hållbarhetsarbete, både för att minska miljöpåver-
kan samt för att klimatanpassa verksamheter och samhäl-
len. Sweco tar ansvar för att aktivt integrera hållbarhet i sina 
kundprojekt. Till exempel mäter Sweco hållbarhetsavtryck i 
projekten, vilket är ett hjälpmedel för att leverera datadriven 
hållbarhetsstyrning till Swecos kunder och för att optimera 
hållbarhetsprestandan. 

Sweco arbetar också aktivt med Globala målen för hållbar 
utveckling. Sweco bidrar särskilt till vissa av dessa mål, till 

exempel mål 11, Hållbara städer och samhällen, där företaget 
arbetar med att skapa cirkulära flöden och anpassningar till 
klimatförändringar. Sweco främjar också biologisk mångfald 
genom att planera in ekosystemtjänster i städer, arbeta med 
grön infrastruktur, göra naturvärdesinventeringar och ta fram 
handelsplaner mot främmande invasiva arter. 

Ett annat viktigt mål för Sweco är mål 6, Rent vatten och sa-
nitet för alla, då Sweco är en stor aktör inom vatteninfrastruk-
tur. Även mål 7, Hållbar energi för alla , är viktigt där företaget 
arbetar med omställningen till ett mer förnybart och effektivt 
energisystem, smarta elnät samt industrins omställning. 
Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur är också 
högst relevant för Sweco då de arbetar med att minska 
farliga utsläpp och återvinna avfall. Swecos experter bistår 
även vid planering och byggnation av nya järnvägar och ny 
spårvägstrafik, utformningen av kollektivtrafik samt gång och 
cykelbanor. 

Utöver detta har Sweco också tagit initiativ till och medverkar 
i flera samarbeten där de tillsammans med etablerade aktörer 
utvecklar mätmetoder för hållbarhetsavtrycket i projekten. 
Sweco står även bakom Parisavtalet och har som mål att 
koncernen ska nå klimatneutralitet till 2040 med en halvering 
av utsläppen till 2030, jämfört med 2020. Sweco är också 
anslutet till Science Based Targets initiative, med mål om att 
minska utsläppen i linje med Parisavtalet. 

Sweco är Europas största konsultbolag inom arkitektur, teknik och miljö som erbjuder  
kompetenser för att planera och utveckla framtidens hållbara samhällen. Bolaget arbetar  
aktivt för att nå flera av Globala målen, till exempel mål 11, Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhet - affärskritiskt för Sweco

CASE-SWECO
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Sweco har som mål att till år 

2040 
vara klimatneutral

Halvering av utsläpp till år 

2030 
jämfört med 2020

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.Volvo 8,59%

2.Atlas Copco 8,11%

3.Handelsbanken 6,29%

4.Assa Abloy 6,19%

5.Hexagon 5,89%

6.Essity 4,90%

7.Epiroc 4,77%

8.ABB 4,67%

9.Novo Nordisk 4,24%

10.Indutrade 3,86%
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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
Hållbarhetsfrågor som  

diskuterats med bolaget

Ledande leverantör av  
kommersiella fordon.

Skifte från traditionella drivlinor till 
alternativa drivlinor.

Hur snabbt transformationen till  
alternativa drivlinor kan genomföras. 

Världsledande leverantör av  
industriell utrustning.

Energianvänding.
Hur energibesparing blir mer  
och mer viktigt för kunderna. 

En av de ledande bankerna på  
den nordiska marknaden. 

IT-säkerhet, kundkännedom  
och AML-risker.

Världsledare inom accesslösningar. Materialförsörjning. Energiförbrukning. 

Världsledande aktör inom sensorer, 
mjukvara och autonoma lösningar.

Råmaterialförsörjning, stora  
projekt i tillväxtmarknader. 

Leverantörskedjor. 

Ledande aktör inom hygien och  
hälsorelaterade produkter.

Råmaterialförsörjning. Energi och råmaterialförsörjning. 

Världsledande leverantör av  
gruvutrustning.

Säkerhet och kunders miljöpåverkan. Elektriska drivlinor och automation.

Globalt ledande företag inom elektri-
fiering, digitalisering och automation.

Kunder med verksamhet inom  
fossila bränslen.

Bolagets position inom  
laddinfrastruktur för personbilar.

Global ledare inom behandling  
av diabetes.

Upphandling, prisstrategi &  
tillverkning i tillväxtmarknader.

Internationell teknik- och industri-
koncern som består av 200 företag 

globalt.

Visibilitet i leverantörskedjorna givet 
decentralisering.

Insamling av hållbarhetsdata i dot-
terbolagen. 
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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. 



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 hållbar-
hetsfrågor 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. 
Fondens fokus på kvalitetsbolag har i år resulterat i att inga målsatta dialoger förts. Däremot har fonden 
löpande diskussioner med innehaven kring hållbarhet. Dessa diskussioner innefattar aspekter som hållbar-
hetsrisker, affärsmöjligheter samt kommunikation av bolagens hållbarhetsaktiviteter

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 .

HANDELSBANKEN FONDER
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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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Dialogämne 
Handelsbanken Fonder har fört en proaktiv dialog med teknikkoncernen Lagercrantz om bolagets övergripande  
hållbarhetsstrategi och hur man praktiskt genomför ett hållbarhetsarbete som är integrerat i bolagets förvärvsbaserade  
affärsmodell med cirka 70 självständiga dotterbolag. På koncernövergripande nivå har bolaget under senaste åren  
arbetat aktivt med att stärka sitt klimatarbete. Handelsbanken Fonder uppmuntrat bolaget att ytterligare spetsa sina 
klimatmål och höja transparens i klimatrapporteringen. 

Status på dialog 
Dialogen är proaktiv och kommer att följas upp löpande efter att nästa hållbarhetsrapportering har släppts.

Målsättning med dialog
Att bolaget vidareutvecklar sitt klimatarbete och rapporterar transparent på strategi, mål och planer avseende  
sin klimatpåverkan. 

Skistar 

Dialogämne 
Handelsbanken Fonder har haft en proaktiv dialog med bolaget om klimat och biologisk mångfald, inklusive  
vattenförbrukning, givet att Skistar har tydliga beroenden av naturen och risker kopplade till temperaturökningarna.  
Handelsbanken Fonder har även diskuterat sociala frågor kopplat till fastighetsutveckling samt lokala relationer och  
bidrag till lokal utveckling.  

Status på dialog 
Skistar har tagit stora steg framåt i sin utveckling av sitt klimat och biomångfaldsarbete och Handelsbanken Fonder  
kommer fortsätta att uppmuntra ytterligare förbättringar inom såväl miljö- som sociala frågor. 

Målsättning med dialog 
Att bolaget hanterar hållbarhetsrisker och möjligheter och transparent rapporterar på strategi, mål och planer  
avseende relevanta hållbarhetsaspekter.

Essity

Dialogämne 
Under 2022 har Handelsbanken Fonder fört en proaktiv dialog med Essity om frågor kopplade till risker och  
påverka avseende sin råvaruförsörjning, inklusive hur bolaget arbetar för att minska sin försörjning av skogsråvara  
och utöka försörjningen av alternativa råvaror.     

Status på dialog 
Dialogen är proaktiv och löpande. 

Målsättning med dialog
Att bolaget hanterar hållbarhetsrisker och möjligheter och transparent rapporterar på strategi, mål och planer  
avseende relevanta hållbarhetsaspekter.

Lagercrantz

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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Fonden väljer bort

Koldioxidavtryck
2022-12-31

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. 

Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

Välja bort

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet 
(tCO2e/MSEK omsättning)

Koldioxidutsläpp per investerad 
krona (tCO2e/MSEK investerat)

<1

2,26 2,27

3,57

Klusterbomer och  
personminor

Pornografi

Kemiska och  
biologiska vapen 

Alkohol

Tobak

Uran

Cannabis
Vapen och 

krigsmateriel

Fossila bränslen

Kommersiell  
spelverksamhet

Kärnvapen
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Sverige Selekiv Jämförelseindex, SIX SRI Sweden Index GI
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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.

 
5,73

18,20

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

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. 



Ett växande globalt behov av  
klimatanpassning skapar möjlighe-

ter för innovativa bolag med stark 
hållbarhetskompetens att bidra med 

lösningar.



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

Volvo Ab 8,59 X - -

Atlas Copco Ab 8,11 X X X

Svenska Handelsbanken Ab 6,29 X - -

Assa Abloy Ab 6,19 X X -

Hexagon Ab 5,89 X - X

Essity Ab 4,9 X - X

Epiroc Ab 4,77 X X X

Abb Ltd 4,67 X - -

Novo Nordisk A/S 4,24 X - -

Indutrade Ab 3,86 X - -

Axfood Ab 3,83 X X X

Sweco Ab 3,81 X - -

Autoliv Inc 3,8 X - -

Nibe Industrier Ab 3,03 X - -

Lagercrantz Group Ab 2,92 X - X

Lifco Ab 2,67 X X -

Simcorp A/S 2,66 X - -

Thule Group Ab 2,46 X - -

Afry Ab 2,29 X X -

Mycronic Ab 2,21 X - -

Skistar Ab 1,88 X X X

Hms Networks Ab 1,71 X - -

Bravida Holding Ab 1,36 X - X

Sectra Ab 0,98 X - -

Troax Group Ab 0,78 X - -

Biogaia Ab 0,45 X - -
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Sammanfattning 

Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen) 28 100,00%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått 8 28,57%

 
*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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