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Om fonden Sverige Selektiv
Sverige Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond som har ett långsiktigt fokus och investerar
i framförallt svenska företag. Portföljen är relativt koncentrerad. Merparten av placeringarna
görs i företag av hög kvalitet vilket innebär att de har en god avkastning, stabila vinster, starka
kassaflöden och balansräkningar samt en sund och hållbar affärsverksamhet.

I våra Selektivfonder investerar vi i ett begränsat antal kvalitetsbolag som ska vara långsiktigt och hållbart värdeskapande. Bolagen ska ha något unikt i till exempel sin affärsmodell,
marknadsposition eller något annat som är svårt för konkurrenter att kopiera.
Sverige Selektiv är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt
överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad
som jämförelseindex.

Om Svanenmärkta Fonder
Svanenmärkningen är den ofﬁciella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda konsumenter
till bra miljöval. Svanenmärkning på en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja
bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda.

Fondens jämförelseindex är SIX SRI Sweden Index GI.
Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn,
SFDR) klassificeras fonden som en artikel 8 fond. Fonden
främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina
investeringar. Det innebär att fonden integrerar hållbarhet i
investeringsanalys och beslut.

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 2021-12-31.

Exkluderingar

Påverkansdialoger

Röstning

Rapport

För mer information om
Svanenmärkta fonder se:
svanen.se/spararen

2

Väljer in

Investeringsinriktning

Hållbarhetstrender

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Fonden fokuserar på svenska
kvalitetsbolag som levererar
hållbara kundvärden över tid.
Jens Melander, förvaltare

HANDELSBANKEN FONDER

Intressanta hållbarhetstrender
Automation
för utvecklingen framåt

Pandemin är fortsatt en bidragande faktor till att digitaliseringstakten ökar. Fysiska möten
ersätts i allt högre grad av digitala, industriprocesser övervakas på distans och värdekedjor
automatiseras och regionaliseras vilket på sikt minskar utsläppen av koldioxid. Elektrifieringen ökar på bred front, vilket bland annat leder till en mer hållbar gruvdrift.

Digitaliseringshastigheten ökar
Digitaliseringen ökar och under de senaste åren med påverkan från covid-19 har denna trend accelererat.
På både lång och kort sikt kan detta gynna resursutnyttjande. Till exempel har digitala möten ersatt fysiska
och därmed har både resande och restid minskat. Långsiktigt kan det fysiska mötet kanske inte helt ersättas, men rätt utnyttjat kan tekniken substituera en del av resandet. Ett annat exempel på hur digitalisering
gynnar industrin är lösningar som optimerar serviceintervaller, reducerar oplanerade stopp och minskar
mängden resor för servicetekniker.

Automation för utvecklingen framåt
Automation möjliggör effektivare produktionsprocesser och högre utnyttjandegrad med lägre livscykelkostnader som följd. Detta kan regionalisera värdekedjor och öka leveranssäkerhet samt minska koldioxidutsläpp. Andra positiva effekter är att skadefrekvensen minskar och med regionaliserade värdekedjor kan
ökad transparens vad gäller arbetsvillkor väntas.

Elektrifiering i fokus

Digitaliseringshastigheten ökar

Elektrifieringen ökar. Detta ger följdverkningar i värdekedjor och påverkar efterfrågan på metaller och mineraler som används för att elektrifiera till exempel fordon. Gruvindustrin har utmaningar med sina utsläpp och
arbetar för att sänka dessa. Dessutom står skadefrekvens högt på deras agenda. Utrustningsleverantörer till
gruvindustrin investerar i produkter och lösningar baserade på eldrift och alltmer automatiserade system för
att bidra till en mer hållbar gruvdrift.

Elektrifiering
i fokus
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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CASE-VOLVO
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Selektivprocessen
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med
målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys där varje portföljbolag noga analyseras utifrån relevanta frågor när det gäller bolagens strategi, finansiella
och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social och miljömässig påverkan samt bolagsstyrning. Analysen baseras
på information från bolagen, externa källor samt genom egen analys.

Framtidens transporter
Utmaningen för en tillverkare av kommersiella fordon är att det är själva användningen av
fordonet som skapar den stora miljöpåverkan. Transportindustrin har således en viktig roll att
spela när samhället nu rör sig mot koldioxidneutralitet. Volvo har länge legat i framkant vad
gäller utveckling av drivlinor och fordon med låg miljöpåverkan.

Kvalitetsbolag

+
Hållbara affärsmodeller

+
Starka företagsledningar

Under 2020 uppdaterade Volvo sin strategi som syftar till att
stärka bolagets position i transportindustrin genom högre säkerhet och produktivitet för kunder samt fossilfria drivlinor. En
bärande del är en hög ambition kring elektriska drivlinor. Inte
bara ger det ett nollutsläpp av koldioxid utan det förbättrar
även kunders driftsekonomi och konkurrenskraft. Dessutom
kan andelen service och eftermarknad öka. Det sistnämnda
är kritiskt för att skapa en jämnare intäktsström för Volvo då
nyförsäljningen av fordon varierar kraftigt.

+
Balanserade risker

Ekonomiskt värdeskapande

Volvo har som mål att per 2030 leverera 35 procent av sina
fordon med elektrisk drivlina. Volvo har även tillsammans med
Daimler Trucks etablerat ett samriskbolag i syfte att utveckla
och kommersialisera bränsleceller för användning i primärt
tunga lastvagnar för långa transporter.

Fondens investeringsfilosofi bygger på övertygelsen om att kvalitetsbolag skapar stabil meravkastning över tid.

Kvantitativ screening

Fundamental analys

Portföljhantering

Steg 1

Steg 2

Portfölj

Med Volvos ansträngningar finns idag lösningar som kommersialiseras fram till 2022 som är täcker 45 procent av
Europas transportbehov vilket på ett betydande sätt kan
bidra till minskade utsläpp då godstrafik på väg i dag står för
6 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp. För de längre och
tyngre transporterna kommer sannolikt lastbilar med bränsleceller att utnyttjas. Än så länge är försäljningen av produkter
med alternativa drivlinor blygsam. Den ökar dock kraftigt
och Volvo har en signifikant andel av denna marknad, vilket
illustrerar deras ambition.

Ytterligare ansträngningar och bevis på att Volvo arbetar hårt
med att etablera en koldioxidneutral värdekedja är avtalet
med bland annat SSAB om att köpa stål baserat på vätgas
istället för kol. Volvos långsiktiga mål är att nå nollnettoutsläpp
inklusive rullande lastbilsflotta per 2050 som senast, vilket är i
linje med Parisavtalet.
Förutom koldioxidneutrala fordon arbetar Volvo med självkörande fordon för att höja kunders produktivitet. Detta leder till
bättre ekonomi för kunden genom högre utnyttjandegrad av
fordon. Exempelvis uppskattar Volvokoncernen att bara 4050 procent av lastbilarnas kapacitet utnyttjas idag, och dessutom estimeras tiden fordonen utnyttjas till cirka 30 procent
under sin livscykel. Detta kan potentiellt leda till mer last per
transport och fler transporter per fordon vilket i slutändan leder till bättre ekonomi för transportören och lägre utsläpp och
trängsel på vägar. Ett konkret exempel på detta initiativ är Volvos lösning TARA som är ett komplett transportsystem med
bland annat autonom förmåga för användning inom avgränsade områden så som stenbrott eller en gruva. Jämfört med
traditionell verksamhet kan TARA minska koldioxidutsläppen
med 100 procent i transportdelen (givet att koldioxidneutral el
används) och upp till 85 procent för hela anläggningen.
Med sina ansträngningar kan AB Volvo bidra till en mer hållbar transportsektor, stärka sin konkurrenskraft och fortsätta
leverera stora värden till oss som aktieägare.

Kvantitativ screening kombineras med djup fundamental analys för att identifiera komplementära bolag att addera till portföljen.

2030

ska Volvo leverera
35% av sina fordon
med elektrisk drivlina
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Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

2050

ska Volvo nå nollnettoutsläpp

6%

av EU:s totala
koldioxidutsläpp
står godstrafiken för

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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Fondens tio
största innehav

Fonden väljer in
Inför varje investeringsbeslut sker en omfattande
analys där hållbarhetsaspekter likväl som finansiella 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 bedriver sin verksamhet och vad i termer av produkter
och tjänster som bolaget erbjuder.
Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av dokumentationen för våra investeringar och omfattar
både hållbarhetsrisker och möjligheter.
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Bolagsnamn

Portföljvikt i
procent

Beskrivning
av bolaget

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor som
diskuterats med bolaget

Atlas Copco AB

8,2%

Världsledande leverantör av
industriell utrustning.

Energianvänding.

Koldioxidavtryck i hela värdekedjan
där kundens användning är den
största utmaningen för bolaget.

Volvo AB

8,0%

Ledande leverantör av
kommersiella fordon.

Skifte från traditionella drivlinor till
alternativa drivlinor.

Alternativa drivlinors penetration i
relation till laddstationer.

Essity AB

6,6%

Ledande aktör inom hygien och
hälsorelaterade produkter.

Betydande råmaterialexponering.

Alternativ fiberanvändning i
pappersmassa.

Assa Abloy AB

6,5%

Världsledare inom
accesslösningar.

Sourcing.

Utmaningar och fördelar med
införande av science based targets.

Hexagon AB

5,5%

Världsledande aktör inom sensorer,
mjukvara och autonoma lösningar.

Personal och sourcing.

N/A

Epiroc AB

4,8%

Världsledande leverantör
av gruvutrustning.

Säkerhet och kunders miljöpåverkan.

Elektriska drivlinor och automation.

ABB Ltd

4,7%

Globalt ledande företag inom elektrifiering, digitalisering och automation.

Kunder med verksamhet inom fosila
bränslen.

Bolaget position inom
laddinfrastruktur för personbilar.

Axfood AB

4,4%

Axfood är en ledande koncern inom
dagligvaruhandeln i Sverige.

Råvaruproduktion hos
underleverantörer.

Axfoods påverkan på matsvinn och
underleverantörer standarder.

Autoliv Inc

4,3%

Världsledande bolag inom
passiv säkerhet för bilar.

Bolagsstyrning och i synnerhet eventuella karteller eller bristande kvalitet.

N/A

Bravida Holding AB

3,9%

Bravida är Nordens ledande
service- och installationsföretag.

Intern arbetsmiljö, förmåga att hjälpa
kunder i energiomställning.

Bolagets förmåga att bidra till kunders
minskade miljöpåverkan.

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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Påverkansdialoger som förs med bolag i fonden
Påverkan
Genom ett aktivt påverkansarbete kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vi gör detta via bolagsdialoger, ägarstyrningsarbete och arbete i investerarnätverk.

Aktiv påverkan

Dialoger

Direkta
dialoger

Dialoger med
andra investerare

Ägarstyrning

Investerarnätverk
och samarbeten

Valberedning

Röstning vid
bolagsstämmor

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 hållbarhetsfrågor 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.
Fondens fokus på kvalitetsbolag har i år resulterat i att inga målsatta dialoger förts. Däremot har fonden
löpande diskussioner med innehaven kring hållbarhet. Dessa diskussioner innefattar aspekter som hållbarhetsrisker, affärsmöjligheter samt kommunikation av bolagens hållbarhetsaktiviteter.

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.

Digitaliseringen ökar och med
påverkan från covid-19 har denna trend
accelererat. Till exempel har digitala
möten ersatt fysiska och därmed har
både resande och restid minskat.

För information angående röstning och dialoger se innehavslistan på sidan 16 .
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Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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Fonden Sverige Selektivs investeringsfokus är att investera i huvudsak i företag på den svenska
aktiemarknaden. Fondens placeringar koncentrerar innehaven till ett mindre antal företag och
placeringar sker normalt i 16 till 35 företag. Hållbarhetsanalysen spelar en viktig roll i investeringsprocessen. En del i hållbarhetsanalysen handlar om att förstå bolagets bidrag till Agenda
2030, något vi också mäter på fondnivå. Vi mäter även fondens koldioxidavtryck.

indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga). Fondens koldioxidintensitet beräknas som det vägda genomsnittet
av koldioxidintensiteten hos respektive portföljbolag i fonden.

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

Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

Koldioxidavtryck
2021-12-31

17,45
17

SDG* exponering
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19%

5,26

5
4

2,82

3

15%

2

12%

1,41

1

Koldioxidutsläpp per investerad
krona (tCO2e/MSEK investerat)

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
(tCO2e/MSEK omsättning)

4%

SDG 3
Total SDG exponering för fonden

3%

Sverige Selekiv

SDG 6

SDG 7

2,03

SDG 9

SDG 13

Total SDG exponering för fondens jämförelseindex

Globalt index utan exkluderingskriterier, Solactive
GBS Global Markets Large & Mid Cap

Jämförelseindex, SIX SRI Sweden Index GI

Fonden väljer bort
Välja bort
Klusterbomer och
personminor

Säkerställa hälsosamma liv och främja
välbefinnande för alla i alla åldrar.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.

Säkerställa tillgången till och en hållbar
förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Säkerställa tillgång till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla.
* Sustainable Development Goals
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läs mer om vår SDG modell >

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.

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 verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 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.

Kemiska och
biologiska vapen

Uran

Fossila bränslen

Cannabis

Kommersiell
spelverksamhet

Tobak

Vapen och
krigsmateriel

Kärnvapen

Pornografi

Alkohol

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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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.

Elektrifieringen ökar. Detta ger
följdverkningar i värdekedjor
och påverkar efterfrågan på
metaller och mineraler som
används för att elektrifiera
till exempel fordon.

Länkar
Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar:
Handelsbanken Fonder Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2020
Om Handelsbanken Fonder

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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Innehavslista
Bolagsnamn

Portföljvikt
i procent

Röstning

Valberedning

Atlas Copco AB A

8,16%

X

Volvo AB B

8,06%

X

Essity AB Class B

6,56%

X

Assa Abloy AB Class B

6,48%

X

Hexagon AB Class B

5,51%

X

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

4,82%

X

X

ABB Ltd

4,66%

Axfood AB

4,40%

X

X

Autoliv Inc DR

4,29%

X

Bravida Holding AB

3,87%

X

Sweco AB Class B

3,85%

Novo Nordisk A/S Class B

3,66%

X

Lifco AB Class B

3,53%

X

Svenska Handelsbanken AB Class A

3,53%

X

Lagercrantz Group AB Class B

3,44%

X

Indutrade AB

3,31%

X

HMS Networks AB

3,17%

X

Afry AB B

2,96%

X

X

SkiStar AB Class B

2,77%

X

X

Thule Group AB

1,98%

X

Troax Group AB A

1,97%

X

NIBE Industrier AB Class B

1,46%

X

SimCorp A/S

1,42%

X

BioGaia AB Class B

1,16%

X

Egna Dialoger/
Pooled
Engagement

X

X

Sammanfattning
Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen)

30

93,75%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått

3

9,38%

*Röstning vid bolagsstämma samt vid extra bolagsstämma

16

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På handelsbankenfonder.se finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under respektive fond i kurslistan.
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