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Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av
fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av
fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen
av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och
klimat).
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling).
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in
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.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolags
analyser och investeringsbeslut, vilket får eﬀekt
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag
som väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar:
Investeringsprocessen handlar i första hand om att ﬁnna
undervärderade aktier i välskötta företag. Fondens medel
investeras inte i ett företag enbart baserat på företagets
hållbarhetsarbete, men inför varje investering genomförs
en granskning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi tror att
företag som drivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt över
tid ger bättre avkastning. Hållbarhetsfrågor är därmed en
integrerad del av investeringsanalysen.
Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i
följande produkter och tjänster.
Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Alkohol
Tobak
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran

Fondbolagets kommentar:
Fonden är en branschfond inom hälso- och sjukvårdssektorn. Fondens medel investeras således inte i oetiska
industrier såsom vapen, tobak eller spel.
Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i
kränkningar av internationella normer och konventioner
kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
aﬀärsetik, t.ex. FN Global Compact och OECD:s riktlinjer
för multinationella företag.
Fonden undviker att investera i samtliga
identiﬁerade bolag som inte följer internationella
normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där
fonden bedömer att bolagen inte kommer att
komma tillrätta med problemen under en acceptabel
tidshorisont underkänns för investering.
Fondbolagets kommentar:
Grunden i HealthInvest Partners syn på ansvarsfulla och
hållbara investeringar är att fonden inte ska tjäna pengar
på företag som brister på ett allvarligt sätt i hållbarhetsfrågor. Investeringar i sådana företag väljs därför bort i
investeringsprocessen. Fondbolaget använder en databas
från MSCI ESG Research där företag graderas utifrån ett
traﬁkljussystem. Företag som ges lägst betyg (”röd ﬂagg”)
väljs bort.
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag
involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper
utgivna av vissa stater.
Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinﬂytande för att
påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att
påverka dem i en mer hållbar riktning.
Fondbolagets kommentar:
Om fonden är investerad i ett företag som visar sig agera
bristfälligt så ska HealthInvest Partners kontakta företaget
i fråga för att påverka. Ger inte detta resultat ska fondens
innehav avyttras inom 12 månader.

