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Om fonden Tillväxtmarknad
Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna i Asien, Latinamerika, Afrika och
Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Ambitionen är att fondens innehav över tid ska
generera bättre vinsttillväxt än fondens jämförelseindex.

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. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande

Om Svanenmärkta Fonder
Svanenmärkningen är den ofﬁciella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda konsumenter
till bra miljöval. Svanenmärkning på en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja
bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda.

marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens
jämförelseindex är Solactive ISS ESG Emerging Markets.
Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar 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 fonden integrerar hållbarhet i investeringsanalys och beslut.

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

Påverkansdialoger

Röstning

Rapport

För mer information om
Svanenmärkta fonder se:
svanen.se/spararen
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Väljer in

Investeringsinriktning

Hållbarhetstrender

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Fonden investerar i bolag som
utvecklas innovativt och hållbart
för att vara med och leda
tillväxtmarknader in i framtiden.
Lisa Synning, förvaltare

HANDELSBANKEN FONDER

Ökat
hållbarhetsfokus i
Latinamerika

Intressanta hållbarhetstrender
Hållbarhetsarbetet ökar på bred front i Latinamerika, hand i hand med att den formella rapporteringen utvecklas starkt. Indien har för första gången uttryckt ett åtagande om att nå Net
Zero – även om datumet ligger långt fram i tiden är det en milstolpe för landet. Vi ser också
ett ökat intresse för hälsa i olika former som en följd av pandemin. Det gäller allt från ökat
utbud av sjukvård till uppbyggnad av vaccintillverkning.

Ökat hållbarhetsfokus i Latinamerika
Medvetenheten och ambitionerna för ett aktivt hållbarhetsarbete ökar snabbt i flertalet tillväxtmarknadsländer. I takt med att fokus på miljöfrågor ökar såväl i det privata – efter till exempel naturkatastrofer – som det
offentliga, ökar också bolagens ambitioner inom området. Även sociala faktorer som arbetsrätt, finansiell
inkludering och hälsovård är mer centrala än någonsin – inte minst efter coronapandemin. En av de regioner
som historiskt sett haft något mindre fokus på formell hållbarhetsrapportering är Latinamerika. Självklart
är skillnaderna stora bolag och länder emellan, men trycket från myndigheter och lokala investerare har
generellt varit något lägre än i övriga världen. Vi ser nu tydligt hur detta förändras och hur både kvalitet och
transparens ökar. Detta ser vi som mycket positivt, både då det självklart ökar fokus på själva frågan, men
också gällande bolagens värdering. I många fall har bolagen länge varit betydligt bättre på hållbarhetsarbete
i praktiken än på att rapportera kring det. Det har drabbat omvärldens syn på bolagen och därmed också
intresset för att investera i aktierna.

Indiens Nettonoll-mål sätter tonen
Under COP26, i november 2021, uttryckte Indien för första gången ett åtagande om att nå nettonoll. Världen
ställde sig delvis kritiska till det sena datumet, 2070, och det faktum att Indien bidrog till att driva igenom en
förändring kring att ”fasa ner” i stället för att ”fasa ut” kol. Icke desto mindre är detta en milstolpe i landets
historia och sätter tydligt riktningen för hur utvecklingen kommer att se ut. Redan veckorna efter COP26
märktes ett ökat intresse från såväl internationella som lokala investerare kring dessa frågor vid bolagsmöten. Bolagsledningarna indikerade också att deras fokus på frågan ökar. Indien är ett land med enorma
möjligheter och utmaningar. Det är också ett land fullt av entreprenörskap och en grundmurad tro på den
egna förmågan. Vi kommer sannolikt att se en ökad aktivitet på miljöområdet i allt från det stora till det lilla
de kommande åren.

Fokus på hälsa i kölvattnet av pandemin

Indiens första
Net Zero-mål
Fokus på hälsa

Under den globala coronapandemin har det blivit allt mer tydligt hur ojämlik möjligheten till sjukvård och
förebyggande hälsovård är – mellan länder och inom länder. I många delar av världen diskuteras nu flitigt
hur denna situation, i alla fall delvis, ska kunna avhjälpas. Till exempel finns stort fokus på att alla länder och
regioner vill säkra egen vaccinproduktion, både gällande vaccin mot Covid 19 och i förlängningen andra
sjukdomar. Som exempel kan nämnas att fonden har ett innehav i Aspen Pharmaceutical som bygger upp
vaccintillverkning i Sydafrika. Även diagnostikkliniker, sjukhus och sjukvårdsförsäkringslösningar är i ropet
och utvecklas ständigt. Vi ser även hur flertalet länder satsar på reformer för att främja en långsiktigt positiv
utveckling. Ökat fokus på området tillsammans med en allt äldre befolkning och en växande medelklass gör
att vi ser detta som en av de mer intressanta trenderna att hålla ögonen på.

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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CASE-CREDICORP

Temaprocessen i korthet
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.

Tematisk analys
- Handelsbankens Tematiska
investeringsprocess
- Handelsbankens verktyg för SDG- 		
analys enligt Agenda 2030

Stort behov av finansiell inkludering
Credicorp, en av Perus största banker, har länge varit aktiva inom mikrolån. De senaste åren
har bolaget rört sig i en alltmer värderingsorienterad riktning och har som mål att förbättra liv
genom att vara drivande i den förändring landet behöver. Det rör sig om till exempel finansiell
inkludering för de som behöver det mest. Alla delar av organisationen utvärderas nu utifrån
en integrerad syn på hållbarhet och finansiellt värdeskapande. Detta redovisas utförligt och
tydligt i Credicorps årsrapport.
Credicorp är en av de största bankerna i Peru och har
även viss verksamhet i ett antal grannländer såsom Bolivia
och Colombia. Peru är ett av de länder i världen som har
störst behov av ökad finansiell inkludering. Detta gäller såväl
privatpersoner, med en ung befolkning och låg penetration
av finansiella tjänster, som små och medelstora företag. Samtidigt har landet stora hållbarhetsutmaningar i och med sina
stora gruvtillgångar och fiskevatten, känslig regnskog och ett
turbulent politiskt klimat.
Credicorp, som länge varit aktiva inom bland annat mikrolån, har under de senaste åren skiftat sitt övergripande mål
från att vara ”value driven” till att bli ”purpose driven, future
oriented”. De uttrycker att målet med verksamheten är att
förbättra liv genom att vara drivande i den förändring landet
behöver. Detta med stort fokus på hållbarhet. Bolaget har
sedan dess gjort en noggrann kartläggning av sin roll inom
finansiell inkludering av de delar av samhället där behoven
finns. De har satt upp mål för hur de ska bidra till att förändra
situationen, och utvärderar alla delar av organisationen utifrån
såväl finansiella mål som hållbarhetsfrågor. Detta redovisas
utförligt och tydligt i Credicorps integrerade årsrapport.
Enbart under det senaste året har bolaget anslutit cirka 1
miljon användare till det finansiella systemet genom sin digitala plånbok Yape, något som på ett väsentligt sätt bidragit
positivt till dessa individers möjligheter att fungera finansiellt
under hårda nedstängningar till följd av hög smittspridning av
Covid 19. Under pandemin har de även hjälpt till att distribu-

Aktieval

Bolagsanalys

- Fokus på framtida vinstutveckling 		
drivet av tematiska drivkrafter

- Genomgång av ekonomisk
fundamenta och hållbarhet

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

- Fokus på uthållig konkurrenskraft, 		
lönsam tillväxt och bolagsstyrning

Under 2021 har vi haft ett fokuserat dialogmöte med bolagsledningen kring dessa frågor. Detta för att ännu bättre förstå
styrsystem, syfte och vägen framåt. Vi tryckte vid det mötet
också på vikten av att de skyndsamt går vidare med motsvarande analys, måluppbyggnad/styrning samt rapportering på
miljöområdet.
Bolaget är anslutet till Ekvatorprinciperna och i sin senaste
kvartalsredovisning indikeras att de kommer att börja redovisa
enligt exempelvis EU-taxonomin samt GRI/SASB. Credicorp
har en målsättning att bli helt koldioxidneutrala i sin direkta
verksamhet 2032. De kartlägger nu hur de som långivare ska
agera för att bidra på miljöområdet med exkludering av vissa
sektorer som en möjlighet. Under 2020 beviljade de 2 071
gröna lån till små och medelstora företag.
Credicorp trycker på sin övertygelse om att genom att
stötta hållbar utveckling i Peru, får de som finansiellt institut
samtidigt en mer högkvalitativ, stabil och lönsam verksamhet
och minskar även risken för politisk inblandning. Vi stöttar
den synen och ser positivt på utvecklingen, som vi kommer
fortsätta att följa på nära håll. Credicorp är ett gott exempel
på ett bolag som, i en utmanande geografi, väljer att vara föregångare och sätta höga mål och ambitioner och våga ändra
företagskulturen i grunden så att den blir mer hållbar.

2071

2032

ska Credicorp vara
helt koldioxidneutrala
i sin direkta verksamhet

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

era statliga bidrag till 745 000 familjer i Peru och Bolivia och
säkerställt att 100 procent av deras hälso- och livförsäkringar
täcker covid.

gröna lån
Under 2020 beviljade
till små och
medelstora företag

1

miljon
användare anslutna
till den digitala
plånboken Yape
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Fondens tio
största innehav
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Portföljvikt i
procent

Beskrivning
av bolaget

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Taiwan Semiconductor

9,83%

Världledande producent inom hårdvaruindustrin.
Deras teknologi är en förutättning för energibesparing
och vidare digitalisering.

Miljö/arbetsrelaterat/risker i fabriker.

Tencent Holdings

7,38%

Kinesiskt onlinebolag med bland annat ledande
chattfunktion, fin tech, mobilspel med mera.

Datasäkerhet/Regleringar/Personalvård.

Mediatek Inc

4,52%

Producent av halvledare, bland annat till mobilutrustning.

Miljö/arbetsrelaterat/risker i fabriker.

HDFC Bank limited

3,50%

Ledande privatägda banken i Indien, med stort
fokus på hållbarhet.

Datasäkerhet/Risker i finansierade projekt.

Alibaba Group

3,22%

E-handel och Fintech med mera i Kina.

Datasäkerhet/Regleringar/Personalvård.

Sberbank of Russia*

2,84%

Största Ryska banken som har en viktig roll inom
finansiell inkludering i landet.

Finansiering av fossila bränslen.

Netease Inc

2,75%

Producent av mobilspel i Kina och globalt.

Regleringar/Personalvård.

Tata Consultancy

2,72%

Indisk IT konsult med verksamhet globalt.

Personal/datasäkerhet.

AIA Group

2,67%

Försäkringsbolag med täckning i stora delar av Asien.

Risker i investeringsportföljen/Etisk försäljning.

Housing Development Finance

2,63%

Indiskt finansbolag. Bland annat
marknadsledande inom bolån.

Miljörisker med mera i bostadsprojekt
bolaget finansierar.

Bolagsnamn

Fonden väljer in
Inför varje investeringsbeslut sker en omfattande
analys där hållbarhetsaspekter likväl som finansiella 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 bedriver sin verksamhet och vad i termer av produkter
och tjänster som bolaget erbjuder.
Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av dokumentationen för våra investeringar och omfattar
både hållbarhetsrisker och möjligheter.

* Tillägg 20220318: Fondbolaget har, med idag känd information, för avsikt att avyttra alla ryska aktier mot bakgrund av kriget i Ukraina.
Mellan årsskiftet och Rysslands invasion av Ukraina minskades innehavet i ryska tillgångar kraftigt, och som exempel hade innehavet i Sberbank
reducerats med 97 procent innan ryska börsen stängde för handel.

8

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 informationsbroschyr, 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
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Påverkansdialoger som förs med bolag i fonden

OMA
Dialogämne
Bristande hållbarhetsredovisning och målsättningar i hållbarhetsfrågor från bolagets sida. Vi har efterfrågat data för att
vidare kunna utvärdera bolagets hållbarhetsarbete i relation till miljöpåverkan.

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

Status på dialog
Skriftlig förfrågan om information skickad. Väntar på svar under Q1 2022 för vidare diskussion.

Tidsfrist och åtgärd
Inväntar svar. Baserat på detta går vi vidare i dialogen under 2022.

Aktiv påverkan

Dialoger

Direkta
dialoger

Dialoger med
andra investerare

Ägarstyrning

Investerarnätverk
och samarbeten

Valberedning

Röstning vid
bolagsstämmor

Credicorp
Dialogämne
Ökad förståelse kring deras omställning till mer hållbar bankverksamhet samt framfört önskemål om att
skyndsamt relatera till klimatmål på samma sätt som mål kring finansiell inkludering.

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 hållbarhetsfrågor 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.

Status på dialog
Haft videomöte med ledningen under året. Väntar på ytterligare redovisning och målsättning i klimatfrågan.
Förhoppningsvis redan i årsrapport för 2021.

Tidsfrist och åtgärd
2022. Bolaget arbetar dedikerat med frågorna. Vi ser goda möjligheter till måluppfyllnade.

Phosagro

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.

Dialogämne
Påverka bolaget att titta på möjligheterna att producera koldioxidneutralt.

Status på dialog
Haft möte med ledningen under året och stället frågor på området samt uttryckt att vi gärna ser att de följer
konkurrenter i denna rikning.

Tidsfrist och åtgärd
Löpande under 2022.

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 .
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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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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Fonden Tillväxtmarknad Temas investeringsfokus är aktier utgivna i Asien, Latinamerika, Afrika
och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Hållbarhetsanalysen 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.

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). Fondens 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 syns i fondens jämförelsevis låga
koldioxidintensitet.
Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

SDG* exponering
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Koldioxidutsläpp per investerad krona
(tCO2e/MSEK investerat)

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
(tCO2e/MSEK omsättning)

38,5%
18%

14%
Tillväxtmarknad Tema

4,1%
SDG 3
Total SDG exponering för fonden

SDG 7

SDG 8

SDG 9

9,06

2%

1%

SDG 11

SDG 12

Jämförelseindex, Solactive ISS ESG Emerging Markets

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

SDG 13

Total SDG exponering för fondens jämförelseindex

Fonden väljer bort
Välja bort

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

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

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

Säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.
* Sustainable Development Goals
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läs mer om vår SDG modell >

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Klusterbomer och
personminor

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 verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 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.

Kemiska och
biologiska vapen

Uran

Fossila bränslen

Cannabis

Kommersiell
spelverksamhet

Tobak

Vapen och
krigsmateriel

Kärnvapen

Pornografi

Alkohol

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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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.

Peru är ett av de länder i världen som
har störst behov av ökad finansiell
inkludering. Detta gäller såväl för
privatpersoner som för små
och medelstora företag..

Länkar
Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar:
Handelsbanken Fonder Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2020
Om 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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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HANDELSBANKEN FONDER

Innehavslista
Bolagsnamn

Portföljvikt
i procent

Röstning

Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd
Tencent Holdings Ltd
MediaTek
HDFC Bank Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
Sberbank of Russia*
NetEase Inc
Tata Consultancy Services Ltd
AIA Group Ltd
Housing Development Finance Corp Ltd
Infosys Ltd
China Construction Bank
Clicks Group Ltd
PT Bank Rakyat Indonesia
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Localiza Rent A Car SA
Hindustan Unilever Ltd
Sunny Optical Technology Ltd
Gruma SAB de CV
Indus Towers Ltd
SK Hynix Inc
Ping An Insurance of China Ltd
Haier Smart Home Ltd

9,83%
7,38%
4,52%
3,50%
3,22%
2,84%
2,75%
2,72%
2,67%
2,63%
2,42%
2,39%
2,34%
1,88%
1,82%
1,64%
1,58%
1,54%
1,53%
1,53%
1,47%
1,35%
1,24%
1,12%

Li Ning Ltd

1,08%

Banco do Brasil SA BB Brasil
ICICI Bank Ltd
Xinyi Solar Holdings Ltd
JD.com Inc
Baidu Inc
China Overseas Land & Investment Ltd
China Mobile Ltd
Sanlam Ltd
Bharti Airtel Ltd
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Credicorp Ltd
Dr. Lal PathLabs Ltd
Airports Of Thailand Plc
Globe Telecom Inc
Bank Of China Ltd C
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Container Corporation of India Ltd
Yandex NV
TravelSky Technology Ltd
Telefonica Brasil SA
Bangkok Dusit Medical Services Pcl
Dexco SA
Oberoi Realty Ltd
Xiaomi Corp C
Fleury SA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB
de CV
China Medical System Holdings Ltd
Jumbo SA

1,01%
1,00%
1,00%
0,97%
0,87%
0,86%
0,81%
0,77%
0,73%
0,72%
0,69%
0,68%
0,68%
0,66%
0,66%
0,66%
0,65%
0,63%
0,63%
0,59%
0,58%
0,58%
0,58%
0,54%
0,53%

x

0,52%

x

0,50%
0,49%

x

Valberedning

Egna Dialoger/
Pooled
Engagement

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

Hainan Meilan International Airport Co Ltd

0,46%

PT Telkom Indonesia Tbk

0,46%

MicroPort Scientific Corp

0,44%

Jse Ltd

0,43%

Itau Unibanco Holding SA Participating

0,43%

Banco Santander Chile

0,43%

Fubon Financial Holdings Co Ltd

0,42%

CognaEducacao SA

0,40%

Alpargatas SA Participating

0,39%

PhosAgro PJSC

0,39%

Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC

0,38%

Minor International Pcl

0,37%

Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes

0,34%

BDO Unibank Inc

0,34%

Autohome Inc

0,33%

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

0,33%

Hero MotoCorp Ltd

0,32%

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

0,29%

I-MAB
Promotora Y Operadora de Infraestructura
SAB de CV
Grupo Nutresa SA

0,26%

0,25%

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV

0,24%

3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S

0,21%

Intercorp Financial Services Inc

0,19%

Aspen Pharmacare Holdings Ltd

0,18%

Country Garden Services Holdings Co Ltd

0,15%

0,26%

Coca-Cola Embonor SA

0,14%

Life Healthcare Group Holdings Ltd

0,14%

NWS Holdings Ltd
Administradora de Fondos de Pensiones
Habitat SA
Odontoprev SA

0,14%

Wonderla Holidays Ltd

0,10%

China Shineway Pharmaceutical Group Ltd

0,08%

XP Inc BRDR

0,08%

Bharti Airtel Ltd

0,03%

Röstning

Valberedning

Egna Dialoger/
Pooled
Engagement

x

x

x
x

x

x

x

x

x

0,12%
0,10%
x

Sammanfattning

x
x

* Tillägg 20220318: Fondbolaget har, med idag känd information, för avsikt att avyttra alla ryska aktier mot bakgrund av kriget i Ukraina.
Mellan årsskiftet och Rysslands invasion av Ukraina minskades innehavet i ryska tillgångar kraftigt, och som exempel hade innehavet i Sberbank
reducerats med 97 procent innan ryska börsen stängde för handel.
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Bolagsnamn

Portföljvikt i
procent

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen)

55

38,18%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått

32

22,22%

*Röstning vid bolagsstämma samt vid extra bolagsstämma

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 informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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