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balansräkning. Målet är att långsiktigt överträffa avkastning-
en på underliggande marknad, definierad som jämförelsein-
dex. Fondens j ämförelseindex är SIX SRI Sweden Index GI.

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

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av före-
tag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden investerar
främst i välskötta företag med hållbar och långsiktig tillväxtpotential som inte är fullt diskonte-
rat i aktiekursen. Ambitionen är att fondens innehav över tid ska generera bättre vinsttillväxt
än fondens jämförelseindex.

Om fonden Sverige 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 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 drivkrafter väljer förvaltaren de som denne anser
vara mest hållbara och av god kvalitet till rimlig värdering.
Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden och solid 
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Med en tematisk investeringsprocess 
som grund investerar vi i strukturellt 

hållbara tillväxtbolag. Där hittar vi 
framtidens vinnare.

Oscar Karlsson, förvaltare

HANDELSBANKEN FONDER

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

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. Svanenmärkning på en fond inne-
bär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja 
bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda.   

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 2021-12-31.

Exkluderingar

Hållbarhets- 
trender

Röstning

Väljer in

Påverkans-
dialoger

Investerings- 
inriktning

Rapport



Pandemin har fortsatt medföra stora samhällsutmaningar samtidigt som hållbarhetsutveck-
lingen har drivits på. Export och import försvårades vilket bidragit till att värdekedjor re-
gionaliseras och produktionen läggs närmare slutkonsumenten. Digitaliseringen har ökat, 
och det har gynnat både miljö och resursutnyttjande. Inom gruvindustrin investerar utrust-
ningsleverantörerna mycket i elektrifierade och automatiserade produkter och lösningar, 
vilket kan leda till en mer hållbar gruvdrift.

Intressanta hållbarhetstrender

HANDELSBANKEN FONDER

Ökad  
automatisering 

bidrar till en mer 
hållbar  

gruvdrift

Skörhet i de  
globala  

värdekedjorna

Ökad  
digitalisering
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Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Skörhet i de globala värdekedjorna
 
Under de senaste decennierna har de globala värdekedjorna blivit alltmer sammanflätade och komplexa. 
Pandemin utmanade och visade på skörheten i dessa värdekedjor då samhällen världen över stängdes ned 
och möjligheten till export och import försvårades. Som ett resultat av detta ser vi nu att värdekedjor regio-
naliseras och produktionen förläggs närmare slutkonsumenterna. En viktig möjliggörare för detta är en ökad 
automatiseringsgrad i produktionsledet. Med ökad automatisering får vi inte bara lägre koldioxidutsläpp, 
utan också förbättrade arbetsvillkor inom produktionsledet. 

Ökad digitalisering

Samtidigt som pandemin har lett till stora utmaningar världen över har den även lett till en ökad digitalise-
ringstakt. Digitala möten har till exempel ersatt fysiska och därmed har resandet och relaterade utsläpp 
minskat. Långsiktigt kan det fysiska mötet kanske inte helt ersättas, men rätt utnyttjat kan tekniken minska 
behovet av att resa och således klimatavtrycket. Andra områden där digitaliseringen bidrar positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv är transformationen från fysisk distribution till digital när det kommer till olika sorters 
media som till exempel musik, böcker, film, spel och magasin.    

Ökad automatisering bidrar till en mer hållbar gruvdrift

Gruvindustrin är en bransch där Sverige är en stark aktör och där det finns stora affärsmöjligheter i att 
lösa de hållbarhetsutmaningar som finns. De svenska utrustningsleverantörerna till gruvindustrin investerar 
mycket i produkter och lösningar baserat på eldrift och automatiserade system för att bidra till en mer håll-
bar gruvdrift. I takt med att den nya teknologierna kommersialiseras allt mer kommer gruvorna bli mycket 
säkrare att arbeta i, mer effektiva och mindre koldioxidintensiva. Detta är något som blir ännu viktigare i  
takt med att fordonsparken i världen elektrifieras i allt högre utsträckning, både på personbils- och last-
vagnssidan. Detta ger följdverkningar i hela värdekedjan och påverkar framförallt efterfrågan på metaller  
och mineraler.   



Utbyggnad av vindkraftverk viktig för omställningen
Som ett led i att ställa om vår energiproduktion från fossila 
bränslen till mer hållbara energikällor är utvecklingen inom 
vindkraft viktig. Eftersom antalet soltimmar är begränsat på 
våra breddgrader och möjligheterna att bygga ut vatten-och 
kärnkraften är obefintliga just nu, förlitar sig vårt framtida 
energisystem till stor del på att vindkraften byggs ut både på 
land och till havs. 

OX2 – ledande aktör inom vindkraftsparker
OX2 är en ledande utvecklare av vindkraftsparker. Inom 
storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 
åren utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen 
och Norge till kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Genom 
att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 om-
ställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 börsnoterades i 
juni 2021 och fonden deltog då som en så kallad ankarinves-
terare. En del av emissionslikviden kommer att användas för 
att skala upp bolagets projektportfölj. I dagsläget uppgår den 
till ca 18 GW, varav cirka hälften är projekt ute till havs. Am-
bitionen är att minst fyrdubbla volymen färdigställda projekt 
inom en femårsperiod, från 0,5 GW till över 2 GW per år. 

Flera fördelar jämfört med konkurrenter
Som en ledande aktör med lång erfarenhet har OX2 flera 
fördelar jämfört med de flesta av sina konkurrenter. Till att 
börja med har bolaget byggt upp en stor erfarenhetsbank vad 
gäller projektutveckling inom vindkraft. OX2 tittar och räknar 
på alla projekt som kommer ut i marknaden och för långsik-
tiga diskussioner med markägare och andra intressegrupper. 
Förmågan att leverera projekt i tid och med uppsatta energi-
produktionsmål är hög. Som en av Europas största inköpare 
av vindkraftverk har OX2 också starka förhandlingspositioner 
och deltar i utvecklingen av ännu mer energieffektiva vind-
kraftverk. Sammantaget är OX2 en mycket attraktiv partner 
för bolag som exempelvis IKEA som vill klimatneutralisera sin 
energikonsumtion genom att äga ett antal vindkraftsparker. 
OX2 hjälper då IKEA hela vägen från projektets planering till 
genomförande, och även med service och underhåll när väl 
vindkraftparken är i drift. 

Vindkraften byggs ut både på land och till havs - ett viktigt led i att ställa om energiproduktio-
nen. OX2 är ledande inom utveckling av vindkraftsparker med många stora kunder. Genom att 
ständigt öka tillgången på förnybar energi driver bolaget omställningen framåt. OX2 har byggt 
upp en stor erfarenhetsbank inom projektutveckling och förmågan att leverera projekt i tid 
och med uppsatta energiproduktionsmål är hög.

Marknadsledande utvecklare av 
vindkraftsparker

CASE - OX2 
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OX2 har ambitionen  
att minst fyrdubbla volymen  

färdigställda projekt inom  
en femårsperiod,  

från 0,5 GW till över  
2 GW per år. 

OX2 har de senaste dryga 16 
åren utvecklat och sålt cirka 

2,5 GW  

i Sverige, Finland,  
Polen och Norge

Tematisk analys

- Handelsbankens Tematiska 
 investeringsprocess

- Handelsbankens verktyg för SDG-   
 analys enligt Agenda 2030

HANDELSBANKEN FONDER
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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

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

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 framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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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. Atlas Copco AB 6,5%

2. Investor AB 6,0%

3. Volvo AB 4,5%

4. Hexagon AB 3,6%

5. EQT AB 3,4%

6. Embracer Group AB 3,2%

7. H & M Hennes & Mauritz AB 3,2%

8. Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,0%

9. Skandinaviska Enskilda Banken 2,80%

10. Nibe Industrier AB 2,78%

Beskrivning
av bolaget

Mest framträdande 
ESG-risker

ESG diskussioner 
med bolaget

Världsledande leverantör av  
industriell utrustning.

Enegrianvändning.
CO2-avtryck i hela värdekedjan där 
kundens användning är den största 

utmaningen för bolaget.

Ledande investmentbolag med en 
stark och väldiversifierad portfölj.

Personal, energianvändning och  
sourcing i underliggande innehav.

-

Ledande leverantör av  
komersiella fordon.

Skifte från traditionella drivlinor  
till alternativa drivlinor.

-

Världsledande aktör inom sensorer, 
mjukvara och autonoma lösningar.

Personal och sourcing. -

Ledande private equity olag men 
starka marknadspositioner.

Personal, energianvändning och  
sourcing i underliggande innehav.

-

Entreprenörsdriven och  
decentraliserad aktör inom spel som 

byggt en stark portfölj.
Personal, IT-säkerhet.

Utmaning med en hög grad av  
decentralisering och M&A i ett  

ESG perspektiv.

Världsledande bolag inom  
konfektionsindustrin.

Personal, tillverkningsprocesser,  
energianvändning.

-

Världskedande aktör inom  
kommunikationsutrustning.

Informations- och IT-säkerhet.
Uppföljning kring tidigare  

mutanklagelser.

En stor bank i norden. Personal, IT-säkerhet, penningtvätt. -

Världsledande aktör inom  
hållbara energilösningar.

Personal, energianvändning .  -
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Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Embracer 

Dialogämne 
Vi ville i första hand se en mer utförlig hållbarhetsrapportering från bolaget, och genom den förstå mer hur de arbetar 
med personalfrågor och andra väsentliga hållbarhetsrisker. Detta är extra utmanande för ett förvärvsintenstivt bolag som 
Embracer.

Status på dialog
Vi har fört samtal med bolaget under året och har sett stora framsteg såväl på rapporteringsområdet, som inom strukturar-
bete inom hållbarhetsområdet och i konkreta åtgärder som bland annat en stor medarbetarundersökning.

Tidsfrist och åtgärd 
Uppföljning under 2022.

Stillfront

Dialogämne 
Lämpligt innehåll i spel, etiska ställningstaganden vid förvärv och hur man jobbar med detta i sina processer. Vi har också 
upplysningsvis fört dialog med bolaget hur man jobbar med personalfrågor, trivsel och säkerställer en bra miljö för spe-
larna i spelen bolaget producerar.

Status på dialog 
Vi har fört diskussioner med bolaget under året och bedömer att de har gjort stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete, och 
fortsätter att jobba aktivt med frågorna. 

Tidsfrist och åtgärd
Uppföljning under 2022.

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

HANDELSBANKEN FONDER

11

Representation och arbete i valberedningar

Den mest direkta påverkan vi kan ha i vår ägarroll är att delta i valberedningar. Vi tackar därför regelmässigt ja när vi får 
frågan att delta i en valberedning eftersom vi ser att valberedningen har en nyckelroll i bolagsstyrningen och ger oss en 
möjlighet att påverka styrelsernas sammansättning. Våra riktlinjer för valberedningsarbete skickas till alla bolag där vi 
erbjuds plats i valberedningen. I riktlinjerna beskrivs vad som är vårt fokus, nämligen;

• styrelsens kompetens och behovsanalys
• vikten av hållbarhetskompetens
• mångfald och jämställdhet i styrelserna.

En bred kompetens och mångfald har till syfte att säkra att styrelsen arbetar med olika perspektiv i väsentliga frågor. Det 
är fondbolagets mening att det både ökar värdeskapandet och minskar riskerna. I Handelsbanken Fonders valbered-
ningsgrupp samlar vi regelbundet de personer som representerar Handelsbanken Fonder i de valberedningar där vi ingår. 
Vid valberedningsgruppens möten diskuteras principer för valberedningsarbetet och även enskilda frågeställningar som 
aktualiserats i olika valberedningar. Detta arbetssätt gör att vi kan arbeta strukturerat med frågor, dela erfarenheter och 
bygga kompetens för att bedriva ett effektivt och ändamålsenligt valberedningsarbete. Valberedningsgruppen utgörs till 
mer än hälften av kvinnor vilket vi är övertygade är en viktig faktor för att uppnå våra målsättningar kring jämställdhet och 
mångfald. Handelsbanken Fonder tillsatte kvinnor i 79 procent av de valberedningar vi deltog i under 2021 då vi anser att 
valberedningarnas sammansättning påverkar utsikterna för jämställda styrelser.

Bolag i fonden i vilka vi hade representation i valberedning under 2021:  
Under 2021 hade Handelsbanken Fonder representation i följande 14 bolags valberedningar: 
Atlas Copco, Epiroc, Assa Abloy, Trelleborg, Bufab, Boliden, BICO Group, Afry, SkiStar, Knowit, BHG Group, Concentric, 
Corem Property Group och Elekta.

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. 
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Fonden Sverige Temas investeringsfokus är aktier utgivna av företag i Sverige. Hållbarhets- 
analysen spelar en viktig roll i investeringsprocessen. En del i hållbarhetsanalysen handlar  
om att förstå bolagets bidrag till Agenda 2030, något vi också mäter på fondnivå. Vi mäter även 
fondens koldioxidavtryck. 

33% 
30%

Säkerställa hållbara konsumtions- och  
produktionsmönster.

Säkerställa hälsosamma liv och främja  
välbefinnande för alla i alla åldrar.

Säkerställa tillgång till ekonomiskt  
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och  
modern energi för alla.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en  
inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
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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. 

Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

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.

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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SDG 3

5%

SDG 9

10%

SDG 11

2%

SDG 13

15%

SDG 12

2%

SDG 7

14%

Total SDG exponering för fonden Total SDG exponering för fondens jämförelseindex

Sverige Tema Jämförelseindex, SIX SRI Sweden Index GI

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

SDG* exponering

* Sustainable Development Goals

Göra städer och bosättningar inkluderande,  
säkra, motståndskraftiga och hållbara.

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

Koldioxidavtryck
2021-12-31

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet 
(tCO2e/MSEK omsättning)

Koldioxidutsläpp per investerad 
krona (tCO2e/MSEK investerat)

<1

2,06  
2,03

5,26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 
9,06

17,45

läs mer om vår SDG modell >

https://www.handelsbanken.se/tron/public/info/contents/v1/document/32-100532
https://www.handelsbanken.se/sv/om-oss/svenska-dotterbolag/handelsbanken-fonder/hallbarhet-i-fonder/testa-var-modell
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Länkar
Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar:

Handelsbanken Fonder Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2020
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 framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Under de senaste decennierna  
har de globala värdekedjorna blivit  

alltmer sammanflätade och komplexa.  
Pandemin utmanade och visade på  

skörheten i dessa värdekedjor. 

https://www.handelsbanken.se/tron/public/info/contents/v1/document/32-97935
https://www.handelsbanken.se/sv/om-oss/svenska-dotterbolag/handelsbanken-fonder
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Bolagsnamn
Portföljvikt 
i procent

Röstning Valberedning

Egna Dialoger/ 
Pooled  
Engagement

Atlas Copco AB B 6,54% x x

Investor AB Class B 6,03% x

Volvo AB B 4,51% x

Hexagon AB Class FB 3,64% x

EQT AB Ordinary Shares 3,41% x

Embracer Group AB 3,19% x x

Hennes & Mauritz AB Class B 3,18% x

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 2,95% x x

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 2,80% x

NIBE Industrier AB Class B 2,78% x

Epiroc AB Share BF 2,58% x x

Assa Abloy AB Class B 2,55% x x

Sandvik AB 2,52% x

Cint Group Ab Ordinary Shares 2,49% x

ABB Ltd 2,06%

AstraZenecFa PLC 2,04% x

Alfa Laval AB 1,96% x

Svenska Handelsbanken AB Class A 1,84% x

Essity AB Class B 1,70% x

Volvo Car AB Class B 1,61%

Addnode Group AB B 1,58% x

Fastighets AB Balder Class B 1,50% x

Stillfront Group AB 1,48% x x

Trelleborg AB Class B 1,46% x x

AddLife AB Class B 1,32% x

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B 1,28%

Sinch AB 1,24% x

Medicover AB Class B 1,14% x

Bufab AB 1,12% x x

Biotage AB 1,10% x

Beijer Ref AB Class B 0,99% x

Truecaller AB Class B 0,96%

Lifco AB Class B 0,94% x

Autoliv Inc DR 0,90% x

Troax Group AB A 0,89% x

Kinnevik AB Class B 0,87% x

Nordic Entertainment Group AB Class B 0,81% x

Boliden AB 0,81% x x

BICO Group AB Class B 0,80% x x

Indutrade AB 0,80% x

Lagercrantz Group AB Class B 0,77% x

Bolagsnamn
Portföljvikt 
i procent

Röstning Valberedning

Egna Dialoger/ 
Pooled  
Engagement

Afry AB B 0,73% x

SkiStar AB Class B 0,73% x x

Knowit AB 0,71% x

OX2 AB 0,71% x

BHG Group AB 0,70% x x

Swedencare AB 0,65% x
Storytel AB Class B 0,63% x x

Concentric AB 0,63% x x

Corem Property Group AB Ordinary Shares Class B 0,63%

Svenska Cellulosa AB B 0,62% x

Instalco AB 0,61% x

Electrolux Professional AB Class B 0,60%

Nordnet AB Ordinary Shares 0,57% x

Systemair ABF 0,55% x

Sdiptech AB Class B 0,54% x

Elekta AB Class B 0,53% x

RVRC Holding AB Ordinary Shares 0,52%

Thule Group AB 0,51% x

Mycronic AB 0,49% x

HMS Networks AB 0,47% x

Vimian Group AB 0,46%

Addtech AB Class B 0,37% x

Bambuser AB 0,33% x

Synsam AB 0,33%

Dometic Group AB 0,32% x

Lime Technologies AB 0,26% x

Swedish Orphan Biovitrum AB 0,21%

Re:NewCell AB Ordinary Shares 0,15%

Readly International AB Ordinary Shares 0,04% x
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Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Om risk 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i  
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informations- 
broschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Sammanfattning 

Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen) 94 95,92%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått 12 12,24%

 
*Röstning vid bolagsstämma samt vid extra bolagsstämma
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