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Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underlig-
gande marknad, definierad som jämförelseindex. Fondens 
jämförelseindex är Solactive ISS ESG Emerging Markets.
 
Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhets-
relaterade 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 fon-
den integrerar hållbarhet i investeringsanalys och beslut.

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.

Om fonden Tillväxtmarknad 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. 
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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. 



Vi investerar i bolag som via produkter 
och tjänster kan hjälpa länder i tillväxt-

marknader att uppnå sina  
hållbarhetsmål.

Lisa Synning, förvaltare



Ökande behov av 
investeringar i 

sociala sektorer

Möjligheter  
att investera i  
hälsosystem

Klimatanpassning  
och klimaträttvisa 

tar plats



Pandemi, naturkatastrofer och klimatförändringar har visat på stort behov men även på 
möjligheter att investera i bolag på tillväxtmarknader. Det gäller investeringar i bolag inom 
såväl sociala sektorer som i bolag som arbetar med klimatanpassning och minskad klimatpå-
verkan. 

Intressanta hållbarhetstrender
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Möjligheter att investera i hälsosystem 

Pandemin har tydligt visat att starka hälsosystem är avgörande för att klara av att stå emot och hantera 
framtida kriser såsom pandemier och naturkatastrofer, inte minst i låg- och medelinkomstländer. Här har de 
privata aktörerna möjligheter att samverka med staten och spela en viktig roll. Privata sjukhus kan bidra till 
att utveckla specialistkompetens hos sjukvårdspersonal, samt erbjuda den senaste kunskapen och tek-
nologin till patienter med svåra sjukdomar. De kan bidra till att utveckla det viktiga sjukdomsförebyggande 
arbetet inriktat mot de växande problemen med livsstilsrelaterade sjukdomar och erbjuda tillgänglig vård 
både i stad och på landsbygd.

Klimatanpassning och klimaträttvisa tar plats vid sidan av  
minskad klimatpåverkan  
Engagemanget för klimatfrågor blir allt starkare hos världens låg- och medelinkomstländer och därmed får 
klimatanpassning, ersättning för skador och förluster, samt klimaträttvisa allt högre prioritet på klimatagen-
dan. Trycket på högutsläppande aktörer och rikare länder att ta ansvar i dessa frågor ökar. Parallellt ser 
vi hur EU:s ökande hållbarhetsambitoner och nya förslag, såsom klimattullar, due diligence-direktivet och 
avskogningsdirektivet bidrar till högre krav på exportörer i utvecklingsmarknader. Ett väl utvecklat hållbar-
hetsarbete som tar hänsyn till hela klimatagendan blir en alltmer avgörande konkurrensfördel för de som 
deltar i den globala handeln.  

Ökande behov och möjlighet för investeringar i sociala sektorer

Social och ekonomisk utveckling har de senaste åren påverkats negativt av överlappande kriser såsom pan-
demi, geopolitiska spänningar, inflation och naturkatastrofer. I låg- och medelinkomstländer har den formella 
sysselsättningen legat kvar på en lägre nivå i förhållande till före pandemin. Antalet människor i tvångsarbete 
har ökat de senaste fem åren. För att vända den sociala och ekonomiska tillbakagången och nå i mål med 
Agenda 2030 behövs investeringar i ansvarstagande bolag som bidrar till finansiell inkludering, produktiv 
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor, hälsa och utbildning.

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. 



Den tematiska investeringsprocessen är en väl genomarbetad process med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Våra Tema-
fonder 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. 



Apollo Hospital är en av de största sjukhuskedjorna i Indien 
med drygt 70 fullskaliga sjukhus och mer än 1 700 kliniker 
där de möter sina patienter dagligen. Bolaget äger även en av 
landets största apotekskedjor. År 1983 startades bolaget av 
Dr. Prathap C Reddy som då drev en mindre klinik i Chen-
nai och drevs av en vision att hjälpa fler genom att bygga 
god sjukvård i större skala. Idag 40 år senare drivs bolaget 
med samma vision och målsättning, och med Dr Prathap C 
Reddys dotter Suneeta Reddy som VD. Att tillgängliggöra 
sjukvård av internationell standard till varje individ. 

I Indien spelar de privata aktörerna en central roll i att erbjuda 
den senaste kunskapen och teknologin till patienter med 
svåra sjukdomar. Cirka 70% av landsbygdsbefolkningen och 
80% av stadsborna är beroende av privata sjukhus. Den 
stora efterfrågan kommer från högre disponibel inkomst, 
befolkningsökning och förändringar i sjukdomsprofiler. Apollo 
Hospitals omfamnade snabbt de framsteg som gjordes 
inom medicinsk utrustning över hela världen och banade 
väg för införandet av flera banbrytande innovationer i Indien. 
Nyligen installerades Sydostasiens första protonterapicenter 
vid verksamheten i Apollo Center i Chennai. Behandlingen 
används för att avlägsna tumörer i områden som är svåra att 
komma åt, till exempel i halsen, hjärnan, bukspottkörteln och 
prostata. Barncancerpatienter väntas också att ha stor nytta 
av denna teknik. 

Att förebygga hälsoproblem innan de blir riktigt allvarliga ser 
bolaget också som en viktig del av sitt uppdrag och verk-
samhet. Detta sker i flera dimensioner. Enligt WHO står Non 

Communicable Diseases såsom diabetes, hjärtsjukdomar, 
andningsbesvär och cancer för nästan 60% av dödsfallen i 
Indien och 26% av dödsfallen i åldersgruppen 30 till 70 år.  
Att hitta sjukdomar som delvis kan förebyggas av föränd-
rad livsstil tillsammans med medicinsk behandling, såsom 
diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar tidigt, är av stor vikt. 
Både för individens hälsa och för framtida sjukvårdskostnader 
som då skulle drabba både stat och individ. För att nå de 
som själva inte har möjlighet att komma till sjukhus och betala 
för den typen av tjänst har bolaget ett program där de åker 
ut i mindre byar och erbjuder hälsokontroller. Under detta 
program har, sedan start, över 62 000 personer genomgått 
hälsokontroller varav drygt 31 000 klassats som riskgrupp 
och cirka 2 000 har diagnosticerats med diabetes eller högt 
blodtryck och behandlats därefter. 

Under 2022 besökte vi Apollo Hospital i Chennai. Där träffade 
vi dels ledningen för bolaget, och gjorde även besök på bola-
gets första och än idag ett av de mest framstående sjukhusen 
de driver. Tillsammans med sjukhusledningen pratade vi om 
hur de arbetar med att säkerställa sjukvård med hög kvalitet 
som samtidigt är effektiv och tillgänglig. Vi besökte även apo-
tek i staden och diskuterade ingående bolagets syn på just 
förebyggande hälsovård och tillgänglighet för fler med bolags-
ledningen. Ur vårt perspektiv som investerare med hållbarhet i 
fokus ser vi i bolaget en god möjlighet att bidra som långsiktig 
ägare till möjligheten för Apollo att fortsätta utveckla sin vision 
och sitt bidrag till hållbarhetsmål 3, God hälsa och välbefin-
nande och mål 11, Hållbara städer och samhällen. 

Sjuk- och hälsovårdssystemen i många utvecklingsländer har varit hårt ansatt och fått allt mer 
fokus under pandemiåren. För att bygga upp ett robust system både inom sjukvård men också 
förebyggande hälsovård krävs insatser från såväl staten som privata aktörer. Inte minst är det 
viktigt att förebygga sjukdom i dessa länder. Särskilt när livsstilen förändras till i många fall 
mer stillasittande. Ett exempel på ett bolag som jobbar med just dessa frågor i fokus är Apollo 
Hospital i Indien

Apollo Hospital - tillgänglighet i fokus

CASE-APOLLO  HOSPITAL
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 Apollo Hospital är en av de största sjukhuskedjorna i Indien med drygt 

 70 
fullskaliga sjukhus

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.Taiwan Semiconductor 9,06

2.Tencent Holdings 7,49

3.Alibaba Group 4,25

4.AIA Group 3,88

5.HDFC Bank Ltd 3,53

6.Housing Development Finance 3,22

7.China Construction Bank 3,16

8.Infosys Ltd 3,13

9.Mediatek Inc 3,13

10. Bank Rakyat Indonesia Persero 2,84
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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. 



HANDELSBANKEN FONDER

Beskrivning
av bolaget

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Världsledande producent inom hårdvaruindstrin.  
Deras teknologi är en förutsättning för energibesparing  

och fortsatt digitalisering.
Miljö/arbetsrelaterade risker i fabriker.

Kinesiskt onlinebolag med bland annat ledande 
 chattfunktion,  fintech och mobilspel.

Datasäkerhet/Regleringar/Personalvård.

E-handel och fintech med mera i Kina. Datasäkerhet/Regleringar/Personalvård.

Försäkringsbolag med täckning i stora delar av Asien. Risker i investeringsportföljen/Etisk försäljning.

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

Datasäkerhet/Risker i finansierade projekt.

Indiskt finansbolag. Bland annat marknadsledande inom bolån. Miljörisker med mera i bostadsprojekt bolaget finansierar.

Ledande kinesisk storbank med verksamhet i stora  
delar av Asien.

Datasäkerhet/Miljö/Finansiering av projekt och investeringar.

Globalt ledande bolag inom IT-konsulting, IT-service  
och digitalisering.

Datasäkerhet/Regleringar.

Producent av halvledare, bland annat till mobilutrustning Miljö/arbetsrelaterat/risker i fabriker.

Stor indonesisk bank med inriktning mot mikrolån  
och SME finansiering.

Datasäkerhet/Risker i finansiering.
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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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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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Bank Rakyat

Dialogämne 
Bank Rakyat i Indonesien har förvärvat en verksamhet som bedriver grupputlåning. Handelsbanken Fonder  
initierade därför en dialog kring frågor om hur låntagarna i denna utsatta befolkningsgrupp lyfts i den ekonomiska  
hierarkin på lång sikt och skyddas mot överbelåning och skulder.

Status på dialog 
Bolaget har tydliga mål och en trovärdig strategi för finansiell inkludering och arbetar tillsammans med det förvärvade  
bolaget för att ytterligare förbättra kreditbedömningar och hantera risker. Dialogen kommer att följas upp och fördjupas. 

Målsättning med dialog 
Att bolaget tydligt kan visa på sitt bidrag till finansiell inkludering och att bolaget bedriver sin kreditgivning med  
stor riskmedvetenhet och ansvarsfullt, det vill säga skyddar sårbara kunder.

 Apollo Hospital

Dialogämne 
Under 2022 besökte Handelsbanken Fonder Apollo Hospital i Chennai. Där träffade fondbolaget dels ledningen  
för bolaget och besökte bolagets första och än idag ett av de mest framstående sjukhusen. Tillsammans med  
sjukhusledningen pratade Handelsbanken Fonder om hur de arbetar med att säkerställa sjukvård med hög kvalitet  
som samtidigt är effektiv och tillgänglig. Handelsbanken Fonder besökte även apotek i staden och diskuterade  
ingående bolagets syn på just förebyggande hälsovård och tillgänglighet för fler.

Status på dialog 
Under året har Handelsbanken Fonder gjort platsbesök i Chennai och dialogen kommer följas upp löpande digitalt.

Målsättning med dialog 
Att som långsiktig ägare stötta bolaget att vidareutveckla sin vision så att fler får tillgång till hälso- och sjukvård av god 
kvalitet.

Oberoi Realty Ltd

Dialogämne 
Under 2022 besökte Handelsbanken Fonder Oberoi Realty i Mumbai. Oberoi Realty är ett fastighetsbolag och dialogen 
har fokuserat på både miljö- och sociala frågor. Handelsbanken Fonder har uppmuntrat bolaget att fortsätta utveckla 
miljöcertifierade byggnader. 

Status på dialog 
Under året har Handelsbanken Fonder gjort platsbesök i Mumbai och dialogen kommer följas upp löpande digitalt.

Tidsfrist och åtgärd 
Förväntan om att se att andelen miljöcertifierade fastigheter ökar samt att den sociala verksamheten ger  
mätbara resultat.

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

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 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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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.

Tillväxtmarknad Tema Jämförelseindex, Solactive ISS ESG Emerging Markets
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)

2,67
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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. 



Engagemanget för klimatfrågor 
blir allt starkare hos världens 
låg- och medelinkomstländer 

och därmed får klimat 
anpassning och  klimaträttvisa 
allt högre prioritet på agendan.



HANDELSBANKEN FONDER

15

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

Taiwan Semiconductor 9,06 X - X
Tencent Holdings Ltd 7,49 X - X
Alibaba Group Holding Ltd 4,25 - - X
Aia Group Ltd 3,88 X - -
Hdfc Bank Ltd 3,53 X - X
Housing Development Finance Co 3,22 - - X
China Construction Bank Corp 3,16 X - -
Infosys Ltd 3,13 X - -
Mediatek Inc 3,13 X - -
Bank Rakyat Indonesia Persero 2,84 - - X
Tata Consultancy Services Ltd 2,76 - - X
Hindustan Unilever Ltd 2,59 - - -
Clicks Group Ltd 2,32 X - X
Sk Hynix Inc 2,32 - - -
Hkex 2,15 - - -
Gruma Sab De Cv 2,02 X - X
Netease Inc 1,88 - - -
Ping An 1,61 - - -
Credicorp Ltd 1,45 X - X
Jd.Com Inc 1,42 - - X
Bharti Airtel Ltd 1,32 - - -
Localiza Rent A Car Sa 1,25 X - -
China Overseas 1,22 - - -
Itau Unibanco Holding Sa 1,19 - - -

Xinyi Solar Holdings Ltd 1,17 X - -

Indus Towers Ltd 1,08 - - -
Haier Smart Home Co Ltd 1,07 - - -
Airports Of Thailand Pcl 1,02 - - -
Travelsky Technology Ltd 1,00 - - -
Icici Bank Ltd 0,99 - - X
Container Corp Of India Ltd 0,90 - - -
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao 0,90 X - -
Bangkok Dusit Medical Services 0,90 - - -
Baidu Inc 0,85 - - -
Grupo Aeroportuario Del Surest 0,83 - - -
Banco Santander Chile 0,83 - - -
Sanlam Ltd 0,75 X - X
Grupo Aeroportuario Del Centro 0,75 X - X
Absa Group Ltd 0,75 - - -
Jumbo Sa 0,74 X - -
Fleury Sa 0,74 X - X
Sunny Optical 0,73 - - -
Oberoi Realty Ltd 0,67 - - X
Telefonica Brasil Sa 0,63 - - -
Btn 0,60 X - -
Cms 0,60 - - -
Regal Group 0,58 X - -
Autohome Inc 0,55 - - -
Fubon Financial Holding Co Ltd 0,54 - - -
Globe Telecom Inc 0,54 - - -
America Movil Sab De Cv 0,51 - - -
Minor International Pcl 0,50 - - X
Jse Ltd 0,50 X - -

16

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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Sammanfattning 

Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen) 58 43,94%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått 24 18,18%

 
*Röstning vid bolagsstämma samt vid extra bolagsstämma

Bolagsnamn
Portföljvikt i 
procent

Röstning Valberedning

Egna Dialoger/ 
Pooled  
Engagement

Telkom Indonesia Persero Tbk P 0,49 - - -

Banco Do Brasil Sa 0,47 X - -

Microport Scientific Corp 0,41 - - -

Bdo Unibank Inc 0,41 - - -

Xiaomi Corp 0,40 - - -

Hero Motocorp Ltd 0,40 X - -

Dexco Sa 0,39 X - -

Rede D'Or Sao Luiz Sa 0,38 - - -

Pinfra 0,34 X - X

3Sbio Inc 0,33 - - -

Bolsa Mexicana De Valores Sab 0,31 X - X

Delta Electronics Inc 0,31 - - -

Apollo Hospitals Enterprise Lt 0,29 - - X

Halyk Savings Bank Of Kazakhst 0,27 - - X

Aspen Pharmacare Holdings Ltd 0,26 X - X

Alpargatas Sa 0,25 - - X

Intercorp Financial Services I 0,22 - - X

Jd.Com Inc 0,21 - - X

Cogna Educacao 0,18 X - -

Nws Holdings Ltd 0,16 - - -

Afp Habitat Sa 0,16 X - X

Life Healthcare Group Holdings 0,12 - - X

Shineway Pharm 0,11 - - -

Cg Services 0,08 - - -

Odontoprev Sa 0,06 - - -

Xp Inc 0,05 - - X

Administradora Americana De In 0,04 - - -

Bharti Airtel Ltd 0,04 - - -

I-Mab 0,03 - - -

Btn 0,02 X - -

Minor International Pcl 0,01 - - X

Sitios Latinoamerica Sab De Cv 0,01 - - -

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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