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Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare 
är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt 
förvaltade värdepappersfonder med ambitionen att vara en av marknadens 
skickligaste fondförvaltare. Verksamheten drivs med värdeorden prestation, flexibilitet, 
ansvar och passion som grund, där målet är att kunna erbjuda våra kunder en 
avkastning på sparat kapital som långsiktigt överstiger relevanta jämförelseindex.  

Hållbarhet är en central del i förvaltningen av våra fonder på Naventi Fonder AB. Vi ser att 
vi har ett ansvar mot våra kunder och mot omvärlden. Vi vill att våra kunder ska vara 
trygga med att vi förvaltar deras kapital på ett ansvarsfullt sätt. På Naventi Fonder AB 
arbetar vi med ansvarsfulla investeringar och med ett långsiktigt investeringsklimat, där 
miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) inkluderas i investeringsprocessen. Vi tror 
på att ett långsiktigt hållbarhetstänk är en central del i framgångsrik förvaltning, 
därför eftersträvar vi att investera i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. 
Investeringsobjekt analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering 
som under hela ägandeperioden. Investeringsobjekt bedöms utifrån oberoende källors 
mätvärden såsom Bloomberg ESG.  

Vi investerar inte i bolag som producerar eller är delaktiga i produktion av: 

✓ Tobak
✓ Cannabis
✓ Kol
✓ Olja
✓ Pornografi
✓ Kärnvapen
✓ Kemiska vapen eller motsvarande vapen
✓ Klusterbomber, personminor

Bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring 
miljö och mänskliga rättigheter väljs bort.  

Om våra fonders befintliga innehav inte uppfyller nämnda kriterier kommer de att 
avyttras utan dröjsmål. Naventi ska också, i egenskap av ägare, agera ansvarsfullt och 
förespråka god miljömässig och social standard samt god etik i de företag som Naventi 
har inflytande över. 
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Hållbarhetsarbete 2019 
Under 2019 har vi fortsatt att öka vårt fokus på hållbarhet. I början av året 
undertecknade vi Montréal Carbon Pledge. Ett initiativ som lanserades 2014 av United 
Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) och The Principles for 
Responsible Investment (PRI). Carbon Pledge förbinder förvaltare till att årligen mäta 
och rapportera publikt portföljers koldioxidavtryck. Genom vår underskrift såg vi 
möjligheten till att förbättra vår miljömedvetenhet och även se hur fondernas innehav 
bidrar till koldioxidutsläpp. Utöver Montréal Carbon Pledge, har Naventi även 
undertecknat Tobacco-Free Finance Pledge. Ett initiativ skapat av den icke-
vinstdrivande organisationen Tobacco Free Portfolios. Organisationen arbetar för att 
eliminera tobak från portföljer/fonder och istället lyfta fram alternativa investeringar 
som går i linje med deras vision om en värld fri från tobak. Naventi Fonder AB har 
exkluderat tobak sedan 2017, men genom vår underskrift ser vi detta som ett intyg på 
en formell exkludering av tobak.  

Under 2019 bestämde vi oss för att exkludera bolag som producerar eller är 
involverade i produktion av olja. Vi strävar efter att ha en fortsatt låg exponering mot 
oljesektorn och letar istället efter bolag inom förnybar energi. Under året har även 
intresset för gröna obligationer varit stort. Naventi Fonder AB har investerat i flertalet 
gröna obligationer såsom Nobinas obligation som avser att finansiera investering i bussar 
som drivs av el och förnybar energi. Vidare investerade vi i Fabeges gröna obligation 
som bidrar till att nå bolagets mål om miljömässig certifierade fastigheter och att 100 
procent av den energi som används av bolaget ska komma från förnybara källor.    

Inför 2020 ser vi framemot ett fortsatt engagemang för hållbarhet med förhoppning till 
fler hållbara investeringar, och fortsatt förbättring av vårt eget hållbarhetsarbete.  
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TCFD 
År 2015 etablerades Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) med 
uppdrag att ta fram rekommendationer för frivillig rapportering av klimatrelaterade 
information om finansiella risker. Initiativet TCFD grundades med bakgrund till 
Parisavtalet, som strävar mot att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader 
och stanna vid 1,5 grader. År 2017 lanserades TCFD:s rekommendationer uppdelat i fyra 
områden: styrning, strategi, riskhantering samt mätetal och mål.   

Styrning 
Naventi Fonder ska agera som en ansvarstagande ägare och sträva mot att bidra till ett 
mer långsiktigt investeringsklimat genom att arbeta med ansvarsfulla investeringar, där 
miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) inkluderas i investeringsprocessen. 
Naventi Fonder har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och 
därmed åtagit oss att följa de principer som är grunden till att verka för en hållbar 
utveckling. Naventi Fonders styrelse, tillsammans med dess ledning, har fastställt riktlinjer 
för hur hållbarhet ska inkluderas i förvaltningen av fonderna. I relation till klimatförändring 
exkluderas bolag som producerar eller är involverad i produktion av kol och olja. Bolagets 
styrelse informeras kontinuerligt om pågående hållbarhetsarbete och utveckling, följt av 
diskussioner om förbättringsmöjligheter för bolagets arbete avseende hållbarhet.  

Strategi 
Naventi Fonder ämnar, att i sina fonder, att ha långsiktiga investeringar. Samtidigt 
eftersträvar vi att generera en avkastning som är högre än relevanta jämförelseindex på 
lång sikt; ett positivt alpha eftersträvas. I syfte om att kunna uppfylla detta mål krävs såväl 
kartläggning som bedömning av miljömässiga-, sociala- och regulativa faktorer associerat 
med potentiella portföljbolag. 

Inom miljömässiga faktorer läggs fokus på klimatrelaterade kriterier. I och med att vi 
kartlägger dessa kan vi finna attraktiva investeringsmöjligheter samtidigt som vi reducerar 
risken och sålunda kan leverera en långsiktigt hållbar avkastning till våra investerare.  

De bolag som Naventi Fonder äger uppmanas tilll att följa olika konventioner och 
riktlinjer, såsom Parisavtalet. I syfte om att kunna säkerställa att våra portföljbolag 
uppfyller dessa riktlinjer använder vi data från vår leverantör Bloomberg.

TCFD:s rekommendationer delas in i två huvudkategorier för klimatrelaterade finansiella 
risker, omställningsrisk för en fossilfri ekonomi och risker associerade med fysisk påverkan 
av klimatförändringar.  
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1.Omställningsrisker för en fossilfri ekonomi

Omställning i syfte att reducera koldioxidutsläppen innebär omfattande förändringar, 
som infiltrerar bolag både direkt och indirekt. Olika bolag och branscher påverkas 
emellertid olikartat. Omställningsriskerna kan analyseras utifrån en modifierad version av 
Jeremy McCarthys modell PESTLE med komponenterna ekonomiska, sociala, teknologiska 
och legala (ESTL).  

2. Risker associerade med fysisk påverkan av klimatförändringar

Klimatförändringar kan fysiskt påverka bolag, varav påverkan kan synas antingen direkt 
eller inom en snar framtid. Denna påverkan kan ge bidrag till ekonomiska konsekvenser, 
då exempelvis ett företags värdekedja påverkas. Klimatförändringar såsom vatten, mat 
och temperaturförändringar kan resultera i nutida och/eller framtida ekonomisk 
påverkan på bolag. 

Omställningsrisk Bolagspåverkan Påverkan på Naventi Fonder 
Ekonomisk 
• Ökad tillväxt för

klimatattraktiva industrier.
• Minskad tillväxt för icke-

miljövänliga industrier.
• Förändrad

kostnadsstruktur.
• Kredittillgänglighet för

icke-miljövänliga bolag.
• Förändrad internationell

handel.

• Avtagande tillväxttakt.
• Försämrade marginaler.
• Högre COGS.
• Förändrad kapitalstruktur.

• Större utmaning att kunna
värdera bolag med hänsyn tagen
till nämnda potentiella risker,
samt riskernas påverkansgrad på
olika bolag.

Social 
• Ändrad efterfrågan.
• Livsstilsförändring för

konsumenter.
• Förändrad kundvänlighet.

• Minskad försäljning av
produkter.

• Försämrade
varumärkesassociationer.

• Ej lojala kunder.
• Svårare att rekrytera

kompetent personal.

• Svårighet att utvärdera huruvida
det sociala samhället bedömer ett
företags miljöpåverkan som
attraktiv eller inte. Kommer
långsiktigt att påverka vår
investering.

Teknologisk 
• Förändring av dagens

teknologi för att gå mot
mer miljövänlig
teknologi.

• Ökade kostnader för
forskning och utveckling.

• Omställningsrisker.

• Högre efterfrågan av
miljövänlig teknologi.

• Omställningskostnader.
• Risk för volatila R&D poster.

• Svårighet att kunna identifiera
framgångsrik teknologi, samt
hur bolag kommer att påverkas
av omställningskostnader.

Legal 
• Höjda regleringar för

icke-miljövänlig
verksamhet.

• Förändring av nuvarande
utsläppspåföljder.

• Eventuellt högre
punktskatter

• Högre risk för ekonomiska
påföljder och/eller
stämningar.

• Mer omfattade krav för
regler och rapportering →
högre operationella
kostnader.

• Omställningskostnader.

• Utmaning att kunna kalkylera hur
potentiella regulativa krav kan
komma att påverka bolag.

• Att idag kunna värdera bolag
med hänsyn tagen till ett ESG-
perspektiv.
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Fysisk Risk Bolagspåverkan Påverkan på Naventi Fonder 
Nutid 
• Väderförändring
• Naturkatastrofer

• Skadad värdekedja.
• Högre kostnad för 

leveranser.
• Förstörelse av tillgångar.
• Volatil omsättning.

• Tillfällig påverkan på 
portföljbolagens marginaler och 
omsättning.

• Utmaning att kunna estimera hur 
potentiella väderförändringar och 
naturkatastrofer kan påverka våra 
portföljbolag.

Framtid 
• Stigande temperatur.
• Stigande havsnivå.

• Minskad omsättning.
• Högre alternativkostnad för 

fasta tillgångar.
• Förstörelse av tillgångar.
• Högre operationella 

kostnader.

• Tillfällig påverkan på 
portföljbolagens marginaler och 
omsättning.

• Utmaning att kunna estimera hur 
ovan konsekvenser av global 
uppvärmning kan påverka våra 
portföljbolag.

Riskhantering 

I syfte att kunna säkerställa långsiktigt hållbara investeringar med god avkastning för våra 
kunder gör vi vårt yttersta för att kunna hantera ovan nämnda risker. Klimatförändringarna 
sker globalt, men dess inverkan är olikartad för olika branscher och bolag. Det är därför 
vårt jobb som fondbolag att kunna kartlägga och estimera vilken inverkan 
klimatförändring har på olika bolag.  

Inför en potentiell investering i ett bolag genomförs analys över ett företags ESG-nivå, 
samt eventuell klimatisk. Bolagens klimatpåverkan, i form av koldioxidutsläpp, utvärderas 
genom att estimera eventuella klimatrisker som kan en betydande inverkan på våra 
fonder långsiktigt. Vidare utförs en ESG-analys av bolagen med hjälp av data 
tillhandahållen av Bloomberg.  Baserat på ett antal olika parametrar väljs vissa bolag i vår 
screening bort. Samtidigt söker vi aktivt efter bolag som har positiv inverkan på miljön och 
arbetar grönt. Den gröna samhällsförändring som idag sker kommer i framtiden resultera 
att de bolag som idag positionerar sig för klimatriskerna har en högre sannolikhet att 
undgå klimatriskerna, både omställningsrisker och fysiska risker.  

Mätetal och mål 

För att kunna säkerställa långsiktigt hållbara investeringar som leder till god avkastning för 
våra kunder utvärderas både ESG-utveckling av innehav, samt koldioxidavtryck för två av 
våra fonder. Med koldioxidavtryck får vi en historisk ögonblicksbild av hur utsläpp från 
bolag som ingår i fonden ser ut. För beräkning av koldioxidavtryck används både Scope 1 
(direkta utsläpp) och Scope 2 (indirekta utsläpp) som inhämtas från Bloomberg, som 
oberoende källa. Vi ämnar även, i linje med TCFD:s rekommendationer, att analysera våra 
fonder ur ett framåtblickande perspektiv där vi ser hur bolag i våra fonder står inför en 
omställning som exempelvis är i linje med Parisavtalet. I detta fall ska en scenario analys 
genomföras med infattande faktorer såsom ESG och/eller klimatpåverkan, i syfte att 
kunna se utvecklingen av hur våra fonder bidrar till klimatförändringen.  
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- Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av
beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på
användningen av ett företags produkter,

- Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
- Endast vissa tillgångsslag mäts,
- Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
- Information om fossila reserver inte ingår,
- Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en

övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Koldioxidavtryck per den 31 december 2019
Naventi Fonder AB har undertecknat Montréal Carbon Pledge 2019. Det internationella 
initiativet uppmanar investerare till att årligen rapportera koldioxidavtryck för sina fonder, 
för att få ökad förståelse för klimat och investeringars klimatpåverkan. Genom vår 
underskrift förpliktar vi oss till att rapportera koldioxidavtryck för Naventi Offensiv Flex och 
aktieandelen för Naventi Balanserad Flex. Koldioxidavtryck för fonderna redovisas 
tillsammans med jämförelseindex MSCI AWCI per den 31 december 2019. Naventi Fonder 
AB använder koldioxiddata från Bloomberg. 

Koldioxidavtryck per 2019-12-31*, mätt i ton CO2e/mSEK intäkt

Fonder med en täckningsgrad mindre än 75 procent redovisas inte. 

*Beräkningar för 2019 är baserade på rapporterade siffror för bolags koldioxidutsläpp för 2018 och 2019 i 
sammanvägning med vikter för aktieinnehav per 2019-12-31. Koldioxidavtryck för 2019 kommer att 
revideras till hösten 2020. 

Observera att koldioxidavtrycket visar endast en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser 
ut. Beräkningar är inte heltäckande då endast vissa utsläpp inkluderas. Underliggande beräkningsdata 
omfattar scope 1 (direkta utsläpp) och scope 2 (indirekta utsläpp). Måtten säger inget om hur portföljen 
bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. 

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på 
koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på 
utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av 
fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.  

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj 
ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att 
portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Observera att 
koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom: 
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Naventi Global Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad global räntefond som 
huvudsakligen investerar i företagsobligationer. Fondens ränteplaceringar fördelas på 
länder, regioner, sektorer, löptider och kreditvärdighet.  Fonden investerar i värdepapper 
och penningmarknadsinstrument med såväl hög kreditrating, låg kreditrating eller i 
företag som saknar kreditrating.  

Fonden eftersträvar att genera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt 
andelsägare i fonden på lång sikt. Detta åstadkoms genom att investera i bolag med 
hållbara affärsmodeller och således är det viktigt att de bolag som fonden investerar i, så 
långt som möjligt, är långsiktigt hållbara. Förvaltarna behandlar hållbarhetsinformation 
om bolaget i sin analys på samma sätt som övrig information behandlas. Det kan ske 
genom att förvaltarna tar del av bolagets publika information såsom årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning, analytikertjänster eller annan tillgänglig information. Innan en 
investering måste ett nytt innehav godkännas av fondbolagets riskhanteringsfunktion.  

Hållbarhetsaspekter som beaktas i fonden är miljö, sociala, samt bolagsstyrningsaspekter. 
Fonden exkluderar bolag som producerar eller är involverade i produktion av följande 
produkter och tjänster:  

✓ Tobak
✓ Cannabis
✓ Kol
✓ Olja
✓ Pornografi
✓ Kärnvapen
✓ Kemiska eller motsvarande vapen
✓ Klusterbomber, personminor

Fonden väljer även bort bolag som är involverad i kränkningar av internationella normer 
och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter. Om fondens befintliga innehav 
inte uppfyller ovanstående kriterier ska dessa avyttras utan dröjsmål.

Påverkan                                                                                                                            
Naventi Fonder AB agerar i egen regi vid påverkan av bolag i hållbarhetsfrågor, med 
hjälp av sitt ägarinflytande. Vid möten med bolag, som vi avser att investera i eller har 
investerat i, belyser vi vår syn på hållbarhet samt våra kriterier. Vid överträdelse av något 
av våra befintliga innehav kan antingen klargörande information från bolaget inhämtas, i 
syfte av att se om bolaget avser att åtgärda problemet, alternativt avyttras utan dröjsmål.  

Övrig kommentar 
Under året har vi uppdaterat och förbättrat vårt hållbarhetsarbete avseende samtliga 
fonder, samt utökat branscher/sektorer som vi inte investerar i avseende produktion eller 
involvering av produktion genom att exkludera olja och cannabis. 
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Fonden har valt bort 
Bolag Kategori Kommentar 
Aker BP ASA Obligation Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 

mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   

Fonden har valt in 

Bolag Kategori Kommentar 
BayPort Social obligation Erbjuder finansiella tjänster till kunder i utvecklingsländer. 

Nobina Gön obligation Erfaren operatör inom kollektivtrafik. Emittera grön obligation 
i syfte till finansiering av investering av bussar drivna av el och 
förnybar energi.  

Stockholm Exergi Dark Green obligation

Sparbanken Skåne Grön obligation

Offentliga Hus i 
Norden AB

Grön obligation

Energibolag som producerar fjärrvärme till Stockholm Stad. 
Fjärrvärme produceras till 90 procent av förnybar eller 
återvunnen bränsle. Bolaget strävar mot att produktion ska bestå 
till 100 procent av förnybar eller återvunnen bränsle.  
Bolaget är en regional sparbank i Skåne som erbjuder ekonomisk 
rådgivning och lösningar för privatpersoner och företag. 
Emittera grön obligation som är i linje med Agenda 2030, 
specifikt SDG2, SDG7, SDG9 och SDG11.
Fastighetsbolag som tillhandahåller fastigheter och miljöer för 
uthyrning till offentliga hyresgäster. Emitterar grön obligation som 
är i linje med bolagets gröna ramverk.
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Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som huvudsakligen placerar i 
räntebärande värdepapper och en mindre andel i aktier. Fondens räntebärande 
placeringar sker i företagsobligationer och statspapper. Fondens exponering mot 
aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 30 procent av fondförmögenheten. Fondens 
ränteplaceringar fördelas på länder, regioner, sektorer, löptider och kreditvärdighet. 
Fonden investerar i räntebärande värdepapper med såväl hög kreditrating, låg 
kreditrating, eller i företag som saknar kreditrating.

Fonden eftersträvar att genera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt 
andelsägare i fonden på lång sikt. Detta åstadkoms genom att investera i bolag med 
hållbara affärsmodeller och således är det viktigt att de bolag som fonden investerar i, så 
långt som möjligt, är långsiktigt hållbara. Förvaltarna behandlar hållbarhetsinformation om 
bolaget i sin analys på samma sätt som övriga information behandlas. Det kan ske genom 
att förvaltarna tar del av bolagets publika information såsom årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning, analytikertjänster eller annan tillgänglig information. Innan en 
investering måste ett nytt innehav godkännas av fondbolagets riskhanteringsfunktion.  

Hållbarhetsaspekter som beaktas i fonden är miljö, sociala, samt bolagsstyrningsaspekter. 
Fonden exkluderar bolag som producerar eller är involverade i produktion av följande 
produkter och tjänster:  

✓ Tobak
✓ Cannabis
✓ Kol
✓ Olja
✓ Pornografi
✓ Kärnvapen
✓ Kemiska eller motsvarande vapen
✓ Klusterbomber, personminor

Fonden väljer även bort bolag som är involverad i kränkningar av internationella normer 
och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter. Om fondens befintliga innehav 
inte uppfyller ovanstående kriterier ska dessa avyttras utan dröjsmål

Påverkan   
Naventi Fonder AB agerar i egen regi vid påverkan av bolag i hållbarhetsfrågor, med 
hjälp av sitt ägarinflytande. Vid möten med bolag, som vi avser att investera i eller har 
investerat i, belyser vi vår syn på hållbarhet samt våra kriterier. Vid överträdelse av något 
av våra befintliga innehav kan antingen klargörande information från bolaget inhämtas, i 
syfte av att se om bolaget avser att åtgärda problemet, alternativt avyttras utan dröjsmål.  

Övrig kommentar 
Under året har vi uppdaterat och förbättrat vårt hållbarhetsarbete avseende samtliga 
fonder, samt utökat branscher/sektorer som vi inte investerar i avseende produktion eller 
involvering av produktion genom att exkludera olja och cannabis. 
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Fonden har valt bort 
Bolag Kategori Kommentar 
Lukoil PJSC Aktie Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 

mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   
Aker BP ASA Aktie Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 

mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   

Fonden har valt in 
Bolag Kategori Kommentar 
Danone Aktie Tillhandahåller livsmedelsprodukter och kommit långt 

i utvecklingen av hållbara produkter. 

Aroundtown Aktie Tillhandahåller kommersiella- och hyresbostäder och 
ligger i framkant när det kommer till effektiva byggnader. 

Mowi Aktie Bedriver laxodling. En produkt som medför mindre miljöpåverkan 
än annan typ av föda, vilket bidrar till ett bättre klimat och 
välbefinnande.

Merck Aktie Erbjuder produkter som bidrar till patienters välbefinnande 
och funktionsförmåga i samhället. 

Everbridge Aktie Tillhandahåller en tjänst för att varna människor om fara, 
exempelvis jordbävning. Bidrar till en social trygghet som 
kan rädda liv. 

Nibe Aktie Producerar energieffektiva värme- och kylsystem, som bidrar 
till lägre utsläpp relativt äldre metoder. 

Thule Aktie Tillverkar produkter för ett aktivt liv. Har en väl utarbetad 
hållbarhetsprofil, som sträcker sig genom hela värdekedjan. 
Har som mål att 75 procent av all energi som de förbrukar 
ska härröra från förnybara källor år 2025. 

Fabege Aktie / Obligation Ledande i Norden på gröna bostäder, med projekt som har 
målet att generera nettopositiv klimatpåverkan. 

Stora Enso Aktie / Obligation Har tydligt fokus på hållbarhet och bidrar till 
samhällstransformeringen från plastprodukter till 
återvinningsbart material. 

Midsummer Obligation Producerar solceller och solpaneler, där hela produktionen 
bedrivs av förnybar el. 

BayPort Social obligation Erbjuder finansiella tjänster till kunder i utvecklingsländer. 

Nobina Grön obligation Erfaren operatör inom kollektivtrafik. Emittera grön obligation 
i syfte till finansiering av investering av bussar drivna av el och 
förnybar energi.  

Klövern Grön obligation Fastighetsbolag som tillhandahåller kommersiella lokaler och 
utveckling av bostadslägenheter. Emittera grön obligation som 
används i enlighet med bolagets gröna ramverk.   

Stockholm Exergi Dark Green obligation

Sparbanken Skåne Grön obligation

Offentliga Hus i 
Norden AB

Grön obligation

Energibolag som producerar fjärrvärme till Stockholm Stad. 
Fjärrvärme produceras till 90 procent av förnybar eller 
återvunnen bränsle. Bolaget strävar mot att produktion ska 
bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen bränsle.  
Bolaget är en regional sparbank i Skåne som erbjuder ekonomisk 
rådgivning och lösningar för privatpersoner och företag. 
Emitterar gröna obligationer som är i linje med Agenda 2030, 
specifikt SDG2, SDG7, SDG9 och SDG11.
Fastighetsbolag som tillhandahåller fastigheter och miljöer för 
uthyrning till offentliga hyresgäster. Emittera grön obligation 
som är i linje med bolagets gröna ramverk.
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Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och 
räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt 
uppgå till 70 procent av fondförmögenheten. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms 
vara attraktivt värderade, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive 
bransch/sektor. Fondens ränteplaceringar fördelas på länder, regioner, sektorer, löptider 
och kreditvärdighet. Fonden investerar i räntebärande värdepapper med såväl hög 
kreditrating, låg kreditrating, eller i företag som saknar kreditrating.  

Fonden eftersträvar att genera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt 
andelsägare i fonden på lång sikt. Detta åstadkoms genom att investera i bolag med 
hållbara affärsmodeller och således är det viktigt att de bolag som fonden investerar i, så 
långt som möjligt, är långsiktigt hållbara. Förvaltarna behandlar hållbarhetsinformation 
om bolaget i sin analys på samma sätt som övrig information behandlas. Det kan ske 
genom att förvaltarna tar del av bolagets publika information såsom årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning, analytikertjänster eller annan tillgänglig information. Innan en 
investering måste ett nytt innehav godkännas av fondbolagets riskhanteringsfunktion.  

Hållbarhetsaspekter som beaktas i fonden är miljö, sociala, samt bolagsstyrningsaspekter. 
Fonden exkluderar bolag som producerar eller är involverade i produktion av följande 
produkter och tjänster:  

✓ Tobak
✓ Cannabis
✓ Kol
✓ Olja
✓ Pornografi
✓ Kärnvapen
✓ Kemiska eller motsvarande vapen
✓ Klusterbomber, personminor

Fonden väljer även bort bolag som är involverad i kränkningar av internationella normer 
och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter. Om fondens befintliga innehav 
inte uppfyller ovanstående kriterier ska dessa avyttras utan dröjsmål.

Påverkan 
Naventi Fonder AB agerar i egen regi vid påverkan av bolag i hållbarhetsfrågor, med 
hjälp av sitt ägarinflytande. Vid möten med bolag, som vi avser att investera i eller har 
investerat i, belyser vi vår syn på hållbarhet samt våra kriterier. Vid överträdelse av något 
av våra befintliga innehav kan antingen klargörande information från bolaget inhämtas, i 
syfte av att se om bolaget avser att åtgärda problemet, alternativt avyttras utan dröjsmål.  

Övrig kommentar 
Under året har vi uppdaterat och förbättrat vårt hållbarhetsarbete avseende samtliga 
fonder, samt utökat branscher/sektorer som vi inte investerar i avseende produktion eller 
involvering av produktion genom att exkludera olja och cannabis. 
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Fonden har valt bort 
Bolag Kategori Kommentar 
Lukoil PJSC Aktie Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 

mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   
Aker BP ASA Aktie Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 

mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   

Fonden har valt in 
Bolag Kategori Kommentar 
Danone Aktie Tillhandahåller livsmedelsprodukter och kommit långt 

i utvecklingen av hållbara produkter. 

Aroundtown Aktie Tillhandahåller kommersiella- och hyresbostäder och 
ligger i framkant när det kommer till effektiva byggnader. 

Mowi Aktie Bedriver laxodling. En produkt som medför mindre 
miljöpåverkan än annan typ av föda, vilket bidrar till ett bättre 
klimat och välbefinnande 

Merck Aktie Erbjuder produkter som bidrar till patienters välbefinnande 
och funktionsförmåga i samhället. 

Everbridge Aktie Tillhandahåller en tjänst för att varna människor om fara, 
exempelvis jordbävning. Bidrar till en social trygghet som 
kan rädda liv. 

Nibe Aktie Producerar energieffektiva värme- och kylsystem, som bidrar 
till lägre utsläpp relativt äldre metoder. 

Thule Aktie Tillverkar produkter för ett aktivt liv. Har en väl utarbetad 
hållbarhetsprofil, som sträcker sig genom hela värdekedjan. 
Har som mål att 75 procent av all energi som de förbrukar 
ska härröra från förnybara källor år 2025. 

Fabege Aktie / Obligation Ledande i Norden på gröna bostäder, med projekt som har 
målet att generera nettopositiv klimatpåverkan. 

Stora Enso Aktie / Obligation Har tydligt fokus på hållbarhet och bidrar till 
samhällstransformeringen från plastprodukter till 
återvinningsbart material. 

Midsummer Obligation Producerar solceller och solpaneler, där hela produktionen 
bedrivs av förnybar el. 

BayPort Social obligation Erbjuder finansiella tjänster till kunder i utvecklingsländer. 

Nobina Grön obligation Erfaren operatör inom kollektivtrafik. Emittera grön obligation 
i syfte till finansiering av investering av bussar drivna av el och 
förnybar energi.  

Klövern Grön obligation Fastighetsbolag som tillhandahåller kommersiella lokaler och 
utveckling av bostadslägenheter. Emittera grön obligation som 
används i enlighet med bolagets gröna ramverk.   

Stockholm Exergi Dark Green obligation

Sparbanken Skåne Grön obligation

Offentliga Hus i 
Norden AB

Grön obligation

Energibolag som producerar fjärrvärme till Stockholm Stad. 
Fjärrvärme produceras till 90 procent av förnybar eller 
återvunnen bränsle. Bolaget strävar mot att produktion ska bestå 
till 100 procent av förnybar eller återvunnen bränsle.  
Bolaget är en regional sparbank i Skåne som erbjuder ekonomisk 
rådgivning och lösningar för privatpersoner och företag. 
Emitterar gröna obligationer som är i linje med Agenda 2030, 
specifikt SDG2, SDG7, SDG9 och SDG11.
Fastighetsbolag som tillhandahåller fastigheter och miljöer 
för uthyrning till offentliga hyresgäster. Emittera grön 
obligation som är i linje med bolagets gröna ramverk.
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Naventi Offensiv Flex är en aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier. Fondens 
exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av 
fondförmögenheten. Placeringar som bedöms vara attraktivt värderade, stabila 
marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. 

Fonden eftersträvar att genera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt 
andelsägare i fonden på lång sikt. Detta åstadkoms genom att investera i bolag med 
hållbara affärsmodeller och således är det viktigt att de bolag som fonden investerar i, så 
långt som möjligt, är långsiktigt hållbara. Förvaltarna behandlar hållbarhetsinformation 
om bolaget i sin analys på samma sätt som övrig information behandlas. Det kan ske 
genom att förvaltarna tar del av bolagets publika information såsom årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning, analytikertjänster eller annan tillgänglig information. Innan en 
investering måste ett nytt innehav godkännas av fondbolagets riskhanteringsfunktion.  

Hållbarhetsaspekter som beaktas i fonden är miljö, sociala, samt bolagsstyrningsaspekter. 
Fonden exkluderar bolag som producerar eller är involverade i produktion av följande 
produkter och tjänster:  

✓ Tobak
✓ Cannabis
✓ Kol
✓ Olja
✓ Pornografi
✓ Kärnvapen
✓ Kemiska eller motsvarande vapen
✓ Klusterbomber, personminor

Fonden väljer även bort bolag som är involverad i kränkningar av internationella normer 
och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter. Om fondens befintliga innehav 
inte uppfyller ovanstående kriterier ska dessa avyttras utan dröjsmål.  

Naventi Fonder AB agerar i egen regi vid påverkan av bolag i hållbarhetsfrågor, med hjälp 
av sitt ägarinflytande. Vid möten med bolag, som vi avser att investera i eller har 
investerat i, belyser vi vår syn på hållbarhet samt våra kriterier. Vid upptäckt av 
överträdelse av något av våra befintliga innehav kan antingen klargörande information 
från bolaget inhämtas, i syfte av att se om bolaget avser att åtgärda problemet, eller kan 
innehavet avyttras utan dröjsmål.  

Under året har vi uppdaterat och förbättrat vårt hållbarhetsarbete avseende samtliga 
fonder, samt utökat branscher/sektorer som vi inte investerar i avseende produktion eller 
involvering av produktion genom att exkludera olja och cannabis.   

Påverkan 

Övrig kommentar 
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Fonden har valt bort 

Bolag Kategori Kommentar 
Lukoil PJSC Aktie Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 

mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   

Aker BP ASA Aktie Bolaget bedriver produktion av olja och strider därmed 
mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.   

Fonden har valt in 

Bolag Kategori Kommentar 
Danone Aktie Tillhandahåller livsmedelsprodukter och kommit långt i 

utvecklingen av hållbara produkter. 

Aroundtown Aktie Tillhandahåller kommersiella- och hyresbostäder och 
ligger i framkant när det kommer till effektiva byggnader. 

Mowi Aktie Bedriver laxodling. En produkt som medför mindre miljöpåverkan 
än annan typ av föda, vilket bidrar till ett bättre klimat och 
välbefinnande 

Merck Aktie Erbjuder produkter som bidrar till patienters välbefinnande 
och funktionsförmåga i samhället. 

Everbridge Aktie Tillhandahåller en tjänst för att varna människor fara, exempelvis 
jordbävning. Bidrar till en social trygghet som kan rädda liv. 

Nibe Aktie Producerar energieffektiva värme- och kylsystem, som bidrar 
till lägre utsläpp relativt äldre metoder. 

Thule Aktie Tillverkar produkter för ett aktivt liv. Har en väl utarbetad 
hållbarhetsprofil, som sträcker sig genom hela värdekedjan. Har 
som mål att 75 procent av all energi som de förbrukar ska 
härröra från förnybara källor år 2025. 

Fabege Aktie / Obligation Ledande i Norden på gröna bostäder, med projekt som har 
målet att generera nettopositiv klimatpåverkan. 

Stora Enso Aktie / Obligation Har tydligt fokus på hållbarhet och bidrar till 
samhällstransformeringen från plastprodukter till 
återvinningsbart material. 

Balder Aktie Balder är ett svenskt bolag inom fastighetssektorn, och har 
ett tydligt ramverk för gröna obligationer och investeringar 
för energieffektiva byggnader.
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Resurs och åtagande för hållbarhet 
Swesif 

Naventi Fonder är medlemmar i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar. Ett 
oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i 
Sverige. Swesif har som syfte att öka kunskap, samt intresse för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar. Bolaget använder egna resurser tillsammans med externa aktörers 
bedömningar i arbetet med hållbarhet och funktionen för riskhantering ansvarar för att 
placeringsbegränsningarna efterlevs.  

Hållbarhetsprofilen 

Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som tagits fram av Swesif. 
HP beskriver fonders inriktning gällande ansvarsfulla investeringar, vars syfte är att 
tillgodose fondsparare med enkel och kortfattad information om hur hållbarhetskriterier 
tillämpas i förvaltning utav fonder. Hållbarhetsprofiler för samtliga av våra fonder går att 
hitta på vår hemsida www.naventi.se och på www.hallbarhetsprofilen.se.  

PRI 

Naventi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). PRI är ett 
globalt initiativ som förespråkar ansvarsfulla investeringar genom att ta hänsyn till 
miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer (ESG). Genom PRI uppmanas vi att öka 
andelen ansvarsfulla och hållbara investeringar samt att investera ansvarsfullt i syfte att 
förbättra riskhantering och i längden vår avkastning.   

Montréal Carbon Pledge 

Naventi Fonder har undertecknat Montréal Carbon Pledge. Ett globalt initiativ som 
uppmanar investerare till att rapportera koldioxidavtryck för att få ökad förståelse för 
klimat och investeringars klimatpåverkan.   

Tobacco Free Portfolios 

Naventi Fonder har undertecknat Tobacco Free Finance Pledge. Ett initiativ skapat av den 
icke-vinstdriven organisation vars syfte är att reducera investeringar i tobak. Tobacco Free 
Portfolios har som vision att ha en värld fri från tobak.    

http://www.naventi.se/
http://www.naventi.se/
http://www.hallbarhetsprofilen.se/
http://www.hallbarhetsprofilen.se/
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