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Beskrivning
Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i räntebärande värdepapper och aktier. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt
uppgå till 30 procent av fondförmögenheten. Fondens placeringar sker huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

Fonden väljer in

Proaktiv hållbarhetsanalys

Hållbarhetsfrågor är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är
avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs
in i fonden.

Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys
Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.

Klusterbomber, personminor 0 %

Kemiska och biologiska vapen 0 %

Kärnvapen 0 %

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela fondbolagets innehav och inte specifikt för
denna fonds räkning.

Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
I de fall Naventi genom sitt ägande har ett väsentligt inflytande över ett företag kommer Naventi eftersträva att påverka företagets verksamhet i en hållbar
och ansvarstagande riktning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Vårt förvaltarteam analyserar investeringsob jekten utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering som under hela ägandeperioden.

Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget använder externa aktörers data (Bloomberg ESG) för hållbarhetsanalys.

Övrigt
Fondbolagets kommentar
Funktionen för riskhantering ansvarar för kontroll av att placeringsbegränsningarna efterlevs.

Ytterligare information

Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
I års- och halvårsrapporter presenteras fullständiga innehavslistor.

Länk: https://www.naventi.se/sidor/fondforvaltning/naventi-defensiv-flex
Uppdateringsfrekvens: Halvårsvis



Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Länk: https://www.naventi.se/sidor/om-oss/vision-affarside-hallbarhet

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete
kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: https://www.naventi.se

Kontaktinformation: E-post: info@naventi.se Telefon: +46 - (8) 700 52 60

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna
jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs
riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.


