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HANDELSBANKEN FONDER

Om fonden Europa Småbolag
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag i Europa
men har även möjlighet att placera i aktier utgivna av företag utanför Europa och har därmed
valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt
vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxteni förhållande till marknadens förväntningar.

Fondens tematiska investeringsstrategi innebär att investering
främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade
och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång
period av tillväxt. Våra teman samlas under ett antal huvudteman, i dagsläget Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
Förvaltaren söker och analyserar välskötta bolag med hållbara
affärsmodeller med god exponering mot de önskade tematiska drivkrafterna, och som denne anser kunna leverera en
tillväxt och ett värdeskapande som över en längre periodpväxer mer än fondens 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 Solactive ISS ESG Screened
Europe Small Cap Index.
Enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelateradeupplysningar som ska lämnas inom den finansiella
tjänstesektorn, 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
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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.

Vi ser en total integrering av hållbarhetsfrågor i företagens processer
som en viktig nyckel till framgång,
såväl fundamentalt som på börsen.
Staffan Lindfeldt, förvaltare

HANDELSBANKEN FONDER

Intressanta hållbarhetstrender
Hållbarhetsarbetet växer på bred front, och allt fler bolag sätter upp och mäter konkreta mål
som även kommuniceras externt. Elektrifieringen fortsätter – mest tydligt i bilindustrin som
behöver investera mycket för att möta efterfrågan på miljövänlig el till bilen. Digitaliseringen
ökar, vilket underlättar allt från optimering av resursanvändandet i alla delar av värdekedjan till ökad flexibilitet kring hemarbete och digitala möten.

Ökad
elektrifiering
viktigt för
bilindustrin

Hållbarhetsmål i fokus
I förra årets rapport kallade vi 2020 för året då hållbarhet som investeringstema blev riktigt stort på världens börser. Under 2021 tycker vi, glädjande nog, att den trenden har fördjupats och breddats ytterligare. Vi ser ett allt större fokus och mognad hos de bolag vi möter när det gäller att diskutera hållbarhetsfrågor. Allt fler börjar nu sätta konkreta mål för sitt hållbarhetsarbete, såväl på miljösidan som inom andra
aspekter av hållbarhetsarbetet. Vi har haft ett antal bolag i portföljen som under året kommunicerat nya
eller uppdaterade mål runt koldioxidneutralitet, och andra är för närvarande i en process för att sätta
mätbara mål. Även om det finns mycket kvar att göra är det uppmuntrande och hoppingivande att se att
så många bolag arbetar hårt med hållbarhetsfrågan, blir allt mer konkreta och går från ord till handling.

Ökad elektrifiering viktigt för bilindustrin
Elektrifieringen fortsätter och mest tydligt är det kanske i bilindustrin där andelen laddbara bilar som en
del av totalt antal sålda bilar fortsätter att öka. Det finns goda skäl att tro att denna utveckling kommer
att fortsätta då såväl kunder som producenter och politiker drar åt samma håll. Förutom själva bilproduktionen med allt som det medför för olika underleverantörer, kommer det att krävas stora investeringar i
olika typer av infrastruktur för att möta behoven av att kunna få fram miljövänlig el till bilen. Här finns det
och kommer det att finnas goda investeringsmöjligheter.

Digitaliseringen ökar inom många områden

Digitaliseringen
ökar inom
många områden

Hållbarhetsmål
i fokus

Sist men inte minst tycker vi oss se att allt fler börjar lyfta fram hållbarhetsfördelarna med digitalisering
och digitala affärsmodeller. Den överlägsna genomlysningen och möjligheterna att optimera resursanvändandet i alla typer av värdekedjor som digitaliseringen medför öppnar för ökad produktivitet och mindre resursutnyttjande. Digitaliseringen för också med sig andra positiva effekter genom att erbjuda nya
lösningar. Till exempel har distansarbete och digitala möten blivit en del av vardagen för många. Detta
har i sin tur lett till att många bolag i pandemins kölvatten funderat på hur de skall organisera arbetet i
framtiden. Många som har möjligheten, tycks ha fastnat för en blandning av distansarbete och arbete
på plats för sina anställda framöver. Att ha det ramverket på plats bådar gott för en bättre riskhantering
av framtida händelser som av olika skäl – gör att det är önskvärt att personalen arbetar hemifrån. Rätt
implementerat för det också med sig fördelen att det underlättar för anställda att klara balansen mellan
arbete och vardagsliv, vilket sannolikt är bra för folkhälsan, och även kan medföra att bolagen blir mer
attraktiva som arbetsgivare.

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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Företag med hållbarhetsambitioner

En strukturerad investeringsprocess
Fonden placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag i Europa men har även möjlighet att placera i aktier utgivna av
företag utanför Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild
vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter
värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.
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Automatiserad batteriproduktion och snabbladdade batterier ger utökade användningsområden, exempelvis gynnas elbilsdrift. Spelutvecklare satsar stort på hållbarhets- och arbetsmiljöarbete med tydliga och mätbara mål. Smarta förpackningar, minskat svinn och kortare leveransvägar med elbilar gör livsmedelsföretag med hemleverans mer hållbart. Europa Småbolag
investerar i bolag inom dessa områden.
Hellofresh
En trend som fick fart redan under 2020 var att beställa hem
matkassar med ingredienser till maträtter samt receptkort
på hur de tillagas. Hellofresh, som är baserat i Tyskland, är
världsledande inom detta område. Affärsmodellen i sig är
klimatvänlig då den minskar svinn (till exempel ett recept
som kräver 150 gram ris och en lök, levereras enbart 150
gram ris och en lök) och minskar antalet steg från producent
till slutkonsument. Maten samkörs ut från bolagets centrallager. Utöver affärsmodellen har bolaget samtidigt tagit sig an
ambitiösa klimatmål där Hellofresh var koldioxidneutral redan
2020. Hellofresh planterar träd, skiftar leveransflottan till elektriska skåpbilar (20 % av alla rutter i dagsläget, en ökning från
1 % 2020) och "plastkompenserar” (för varje kg plast som de
använder plockas ett kilo plast bort från stränder för att sedan
återvinnas). Genom att skifta paketeringen av ris från plast till
papper kunde Hellofresh till exempel spara 16 ton plast.
Även om Hellofresh varit duktiga på att klimatkompensera
finns det mer att göra när det gäller energieffektivitet i den
egna produktionen. Bolaget har arbetat med att sänka
koldioxidavtrycket per levererad måltid, men har som mål att
ytterligare minska koldioxidavtrycket med 60 % per intäktseuro redan år 2022 jämfört med 2019. I slutet av 2021 hade
Hellofresh nästan nått sitt mål.
Hellofresh målsättning är att reducera svinnet ytterligare, med
en minskning med 50 % år 2022 jämfört med 2019. Bolaget
har kontinuerligt fokus på hur de kan minska paketeringsmängden per måltid och vi upplever att de har god kontroll
på detta. Nästa utmaning för Hellofresh ur ett hållbarhetsperspektiv blir var och hur bolaget köper in ingredienserna; att
det sker etiskt, med rätt certifieringar, spårbarhet och med
en så bra miljö som möjligt för djuren. Bolaget har redan en

50%

är Hellofresh mål att
reducera matsvinn
med 2022 jämfört
med 2019
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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.

preferens för ”hållbart” kött och fisk även om standarder för
detta kan skilja sig från land till land.
Sist men inte minst ämnar Hellofresh även att öka urvalet för
veganer och vegetarianer i sina matkassar, och har rullat ut
ett testprojekt i Tyskland där kunder erbjuds ett val bolaget
kallar för ”Climate Hero Recipe” som har extra lågt klimatavtryck. Vi ser Hellofresh som ett av de ledande företagen när
det gäller att ta hållbarhet seriöst, vilket är extra roligt när företaget knappt är tio år gammalt.
Embracer
Ett bolag som tidigare hade en väldigt tunn hållbarhetsrapport
och som förbättrat sig mycket på kort tid är Embracer. Givet
en starkt decentraliserad struktur har det krävts en del tankeverksamhet bakom hur bolaget bäst utför ett sammanhängande hållbarhetsarbete samtidigt som de försöker upprätthålla självständigheten ute bland dotterföretagen. Detta har
Embracer nu hittat en tvådelad lösning på; dels genom att
dotterbolagen kan rapportera via Embracers digitala hållbarhetssystem, och dels genom att ha ”hållbarhetsambassadörer” i de olika operativa koncernerna.
För en spelutvecklare som Embracer är en av de viktigaste
hållbarhetsfrågorna att ha en arbetsmiljö där personalen trivs.
Inte minst i en bransch som haft utmaningar kring jämlikhet.
Embracer har nu bland annat genomfört en undersökning
bland sina anställda för att mäta hur de trivs på arbetsplatsen. För att ytterligare stärka detta arbete har Embracer även
startat en videoserie där olika anställda lyfts fram. Där visas
inte bara ”feel good stories” utan även fall där anställda har
brottats med depression och dylikt. Avsikten är att visa att vi
alla är människor, vi kommer från olika ställen och vi har alla
våra demoner och utmaningar. Syftet är att öka lagkänslan –
det är när vi stöttar varandra som skillnad kan uppnås.

Embracer kompenserade

3 319 ton
CO2-ekvivalenter under 2021
På miljösidan har Embracer
ambitionen att arbeta för ett samhälle
utan utsläpp av växthusgaser.

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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Hållbarhetsfrågor är en viktig del vid due diligence-processen
vid förvärv. Detta för att tillse att organisationen passar in i
Embracer som helhet, vilket är viktigt för ett bolag som vanligtvis är en aktiv förvärvare.
På miljösidan har bolaget ambitionen att arbeta för ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser. Embracer kompenserade
3 319 ton CO2-ekvivalenter under förra året och kommunicerade att de avser att kompensera ytterligare 30 000 ton
under detta år, vilket vida överstiger de utsläpp bolaget självt
uppger att de genererar.
Som i alla organisationer finns det mer kvar att göra, men vi
ser positivt på de stora steg Embracer tagit under året.
Varta
För att Europa ska nå sina mål kring elektrifieringen av transport krävs mängder av batterier. Vi har redan sett en hel del
rubriker i Sverige om Northvolt, men det är inte bara här som
det satsas; det finns planer på en stor mängd batterifabriker
runt hela Europa. Väldigt få av dessa är dock listade på den
europeiska börsen. Ett företag som har djupa anor när det
kommer till batteriproduktion är Varta, som grundades redan
under sent 1800-tal. Varta är känt bland många för sina
konsumentprodukter, men det som varit bolagets riktiga
tillväxtmaskin är deras små myntbatterier som går in i allt från
hörselapparater till AirPods. Där har Varta haft fördelen att
deras batterier innehåller mer energi än konkurrenternas tack
vare en mekanisk fördel vid tillverkningen.

Nu är företaget på väg in i en ny fas där de tar sin mekaniska
expertis och applicerar den på större batterier som kan gå in i
elbilar, ”power tools”, elmopeder och dylikt. Det är tuff
konkurrens inom batteritillverkning och generellt låga marginaler, men Vartas mekaniska fördel gör att batteriet får en
annorlunda egenskap än andras, nämligen att det blir väldigt
bra på att skifta bort värme. Detta gör att man kan ladda upp
och ur batteriet mycket snabbare än ett vanligt batteri – från
noll till 100 % på 6 minuter.
Varta har just nu en pilotproduktion igång och håller på att
bygga den fabrik som krävs för att bygga en större produktionslina, vilken förväntas vara i full produktion under 2024.
Denna kommer att ha en mycket hög grad av automatisering
som gör att bolaget kommer att kunna producera till en väldigt konkurrenskraftig kostnad jämfört med sina konkurrenter
– även om många konkurrenter har större skalfördelar på
grund av mängden metaller de köper in för batterierna.
Vi noterar att formfaktorn för batterier håller på att bli allt
större, och Vartas teknologi borde lämpa sig väldigt bra för
detta. Att leda bort värmen som alstras vid användning har
varit en bromsande faktor när det gäller att tillverka större
batterier. Det är svårt att kyla stora batterier i mitten när de blir
större och de riskerar därför att överhettas, något som Vartas
teknologi borde lämpa sig bra för att undvika. Tack vare detta
kan Varta bli en del av lösningen och krympa skillnaden tidsmässigt mellan att ladda en bil och att tanka den.

Från noll till 100% på 6 minuter
Vartas batterier har speciella egenskaper som gör
att man kan ladda snabbare än vanliga batterier

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

HANDELSBANKEN FONDER

Portföljvikt i
procent

Beskrivning
av bolaget

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor som
diskuterats med bolaget

4,64%

Utvecklare och förläggare av
mediaprodukter, framför allt
inom dataspelsområdet.

Personalfrågor

ESG rapportering där vi även sett
stora framsteg under året.

2,73%

Bolaget erbjuder tjänster inom bland
annat utbildning, compliance, HR och
säkerhet till andra företag.

Personalfrågor

Diskuterat formulering av tydligare
och mer kvantifierbara
hållbarhetsmål med bolaget.

2,64%

Future är en förläggare av media
inom många olika specialistnischer
och har en stark digital affärsmodell.

Personalfrågor

Diskussioner om klimatmål, vilket
bolaget även presenterade under
andra halvåret.

2,54%

Uniphar är en irländsk distributör av
läkemedel och hälsovårdsprodukter till
både specialistkunder och allmänhet.

Personalfrågor, Datasäkerhet

Diskuterat hållbarhetsarbete, där
bolget tillsatt en hållbarhetskomitté
och kommer snart att publicera
skarpare kpi:er inom området.

2,43%

Valeo är en underleverantör till
fordonsindustrin med stor exponering mot
elektrifiering och assisterad säkerhet.

Klimatpåverkan, Produktsäkerhet

Valeo är starka inom hållbarhet, och
vi har under året bland annat
diskuterat hur de jobbar med sina
underleverantörer och ESG frågor.

Metso Outotec

2,40%

Leverantör av utrustning till den globala
gruv och metallindustrin med stort fokus
på produkter som hjälper kunderna att
förbättra sitt klimatavtryck.

Klimatpåverkan

Diskuterat bolagets bidrag till branschens omställning till elektrifiering och
hållbarhetsprofilens positiva inverkan
för attraktiviteten som arbetsgivare.

Erste Bank

2,38%

Universalbank med stor
exponering mot östeuropas
växande finansmarknader.

Pengatvätt

Diskussioner om bland annat risk
för penningtvätt och vilka system
de har på plats för detta.

Hellofresh

2,34%

Världen största leverantör av
matkassar.

Klimatpåverkan

Vi upplever att bolaget gör
mycket proaktivt på
hållbarhetsområdet och uppmuntrar
dem att fortsätta med detta.

2,27%

Next Fifteen är en kommunikationsbyrå
som med olika, ofta digitala, verktyg och
metoder hjälper företag att kommunicera
och anpassa sina kunderbjudanden.

Personalfrågor

Diskuterat formulering av
tydligare och mer kvantifierbara
hållbarhetsmål.

2,26%

En bank fokuserad på private
banking och med god exponering
mot växande tillväxtmarknader.

Pengatvätt

Diskussioner om bland annat
system för att att förebygga penningtvätt och det stora förbättringsarbete
som gjorts de senaste åren.

Bolagsnamn

Embracer

Marlowe

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.

Future

Uniphar

Valeo

Next Fifteen Communication Group

Julius Baer
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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.
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Påverkansdialoger som förs med bolag i fonden

Bakkafrost
Dialogämne

Påverkan
Genom ett aktivt påverkansarbete kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vi gör detta via bolagsdialoger, ägarstyrningsarbete och arbete i investerarnätverk.

Kartläggning av ESG arbetet i sektorn och bolaget. Bland annat har vi talat om den ekologiska situationen för Bakkafrost,
där till exempel överdödligheten bland fisken varit ett fokusområde liksom situationen i bolagets förvärvade enheter i
Skottland. Bolaget har en god förståelse för hur en hälsosam ekologi ska se ut, vilket de bevisat i sina odlingar på Färöarna. De håller på att implementera best practice för detta även i Skottland, men det tar några år innan det kommer vara
helt bra då det handlar om biologi - fisken behöver några år för att växa.

Status på dialog
Pågående

Aktiv påverkan

Tidsfrist och åtgärd
Fortsatt uppföljning och dialog.

Dialoger

Ägarstyrning
Embracer

Direkta
dialoger

Dialoger med
andra investerare

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.

Dialogämne
Vi ville i första hand se en mer utförlig hållbarhetsrapportering från bolaget, och genom den förstå mer hur de arbetar
med personalfrågor och andra väsentliga hållbarhetsrisker. Detta är extra utmanande för ett förvärvsintenstivt bolag
som Embracer.

Status på dialog
Vi har fört samtal med bolaget under året och har sett stora framsteg såväl på rapporteringsområdet, som inom
strukturarbete inom hållbarhetsområdet och i konkreta åtgärder som bland annat en stor medarbetarundersökning.

Tidsfrist och åtgärd
Uppföljning under 2022.

Som aktiva förvaltare har vi löpande kontakt med bolagen vi är investerade i och träffar bolagsledningar samt
besöker verksamheten.

Stillfront

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.

Dialogämne
Lämpligt innehåll i spel, etiska ställningstaganden vid förvärv och hur man jobbar med detta i sina processer. Vi har
också upplysningsvis fört dialog med bolaget hur man jobbar med personalfrågor, trivsel och säkerställer en bra miljö
för spelarna i spelen bolaget producerar.

Status på dialog
Vi har fört diskussioner med bolaget under året och bedömer att de har gjort stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete,
och fortsätter att jobba aktivt med frågorna.

Tidsfrist och åtgärd
Uppföljning under 2022.

Vi röstar på bolagstämmor där vi har ett betydande ägande och bolag där det finns särskilda skäl avseende
miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
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.
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Fonden Europa Småbolags investeringsfokus är att investera i aktier utgivna av små och medelstora företag i Europa. 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.

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 indirekta

Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

Koldioxidavtryck
2021-12-31

17,45
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SDG* exponering
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55
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50

7

45

9,06

6,99
5,78

6
5
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30%

3
2

18%

1

8%

10%

7%

10%

2%
SDG 2
Total SDG exponering för fonden

Europa Småbolag
SDG 3

SDG 7

SDG 9

Koldioxidutsläpp per investerad
krona (tCO2e/MSEK investerat)

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
(tCO2e/MSEK omsättning)
Jämförelseindex* Solactive ISS ESG
Screened Europe Small Cap Index

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

SDG 13

Total SDG exponering för fondens jämförelseindex

Fonden väljer bort
Välja bort
Klusterbomer och
personminor

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja
ett hållbart jordbruk.

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

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

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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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.

Vi har haft ett antal bolag i
portföljen som under året
kommunicerat nya eller uppdaterade
mål runt koldioxidneutralitet, och
andra är för närvarande i en process
för att sätta mer mätbara mål.

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
Portföljvikt
i procent

Röstning

Embracer Group AB

4,64%

x

Marlowe PLC

2,73%

x

Future PLC

2,64%

Uniphar PLC

2,54%

x

Valeo SA

2,43%

x

Metso Outotec Corp

2,40%

x

Erste Group Bank AG.

2,38%

x

HelloFresh SE Bearer Shares

2,34%

Next Fifteen Communications Group PLC

2,27%

x

Julius Baer Gruppe AG

2,26%

x

Valmet Corp

2,20%

x

Montana Aerospace AG

1,99%

ASM International NV

1,95%

Homeserve PLC

1,90%

RWS Holdings PLC

1,90%

CentralNic Group PLC

Bolagsnamn

Valberedning

Egna Dialoger/
Pooled
Engagement
x

Portföljvikt
i procent

Röstning

Dometic Group AB

1,15%

x

Volution Group PLC

1,09%

x

Terna Energy SA

1,05%

Manz AG

1,04%

x

Boliden AB

1,02%

x

Varta AG

1,01%

x

EDP Renovaveis SA

0,98%

x

SkiStar AB Class B

0,97%

x
x

Bolagsnamn

Glanbia PLC

0,96%

Peel Hunt Ltd

0,90%

Soitec SA

0,88%

Arcadis NV

0,87%

AcadeMedia AB

0,82%

AC Immune SA

0,76%

1,88%

TeamViewer AG Bearer Shares

0,64%

Flatex AG

1,82%

Ideagen PLC

0,62%

Euronext NV

1,76%

CANCOM SE

0,56%

Ams AG

1,74%

NHOA

0,55%

Beazley PLC

1,73%

Diaceutics PLC

0,53%

Atalaya Mining PLC

1,73%

Ergomed PLC

0,52%

IP Group PLC

1,59%

0,51%

1,48%

Avanza Bank Holding AB

Allfunds Group PLC
Alpha Financial Markets Consulting PLC

1,43%

x

Zoo Digital Group PLC

0,50%

Keywords Studios PLC

1,42%

x

Bufab AB

0,49%

x

Pets at Home Group PLC

1,42%

x

Stillfront Group AB

0,46%

x

CTP NV Ordinary Shares

1,41%

Expert .AI SpA

0,43%

x

Amryt Pharma PLC

1,40%

x

SES-imagotag SA

0,39%

Bakkafrost P/F

1,39%

x

Scatec ASA Ordinary Shares

0,38%

BHG Group AB

1,39%

x

OnTheMarket PLC Ordinary Shares

0,34%

Liontrust Asset Management PLC

1,37%

Fashionette AG Bearer Shares

0,34%

Bureau Veritas SA

1,32%

Focusrite PLC

0,31%

Elkem ASA Ordinary Shares

1,31%

Polygiene AB

0,28%

Evotec SE

1,28%

SEB SA

0,24%

Azimut Holding SPA

1,23%

Strix Group PLC

1,22%

OTP Bank PLC

1,22%

Allegro.EU SA Ordinary Shares

1,22%

Prysmian SpA

1,21%

G5 Entertainment AB

1,19%

Knaus Tabbert AG Ordinary Shares

1,18%

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Instalco AB

0,24%

Grupo Ecoener SA

0,24%

Valberedning

Egna Dialoger/
Pooled
Engagement

x

x

x

x

x
x

x

x

x

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

64

68,82%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått

24

25,81%

*Röstning vid bolagsstämma samt vid extra bolagsstämma
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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.
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