
Koldioxidavtryck under 2018 

Genom vår underskrift av Montréal Carbon Pledge har Naventi Fonder förpliktat sig till att mäta 

och rapportera koldioxidavtryck för aktieinvesteringar.  Mått av koldioxidavtryck har beräknats 

internt och i enlighet med Fondbolagens Förenings ”vägledning för fondbolagens redovisning av 

fonders koldioxidavtryck”. Måttet syftar till att redovisa koldioxidutsläpp för företag som 

fondbolaget investerar i, och inte fondbolagets egna utsläpp. Koldioxidavtryck beräknas för 

Offensiv Flex, samt aktieandelen i Balanserad Flex. Fondernas koldioxidavtryck redovisas

tillsammans med jämförelseíndex MSCI AWCI (2018-06-29) för att kunna göra en bedöming av 

de redovisade talen. 

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.  

*Disclaimer

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:  

• 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.
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