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Om fonden Global Tema
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna på
världens större aktiemarknader. Fonden investerar främst i välskötta företag med hållbar
och långsiktig tillväxtpotential som inte är fullt diskonterat i aktiekursen. Ambitionen är att
fondens innehav över tid ska generera bättre vinsttillväxt än fondens jämförelseindex.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investeringar
främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade
och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång
period av strukturell tillväxt. Exempel på våra huvudteman är
Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvaltaren fattar
egna aktiva placeringsbeslut. Av aktier med bra exponering
till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som
denne anser vara mest hållbara och av god kvalitet till rimlig
värdering. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden

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.

och solid balansräkning. Målet är att långsiktigt överträffa
avkastningen på underliggande marknad, definierad som
jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Solactive ISS
ESG Global Markets.
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

Väljer in

Investeringsinriktning

Hållbarhetstrender

En global temafond med målet
att både avkasta och avlasta
genom att investera i hållbara
lönsamma bolag med strukturella
tematiska medvindar.
Cecilia Auvray, förvaltare
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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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Intressanta hållbarhetstrender
Företagen inser alltmer vikten av att sätta, mäta och följa upp seriösa hållbarhetsmål - i takt
med ökade krav från myndigheter om transparent redovisning. Globala målen för en hållbar
utveckling sätter tonen. Intresset för hälsa och en sund livsstil ökar, liksom efterfrågan på
hälsorelaterade produkter och friluftsaktiviteter. Digitalisering leder till effektivisering och
en mer energisnål produktion. Det gynnar såväl hållbarhet som konkurrenskraft.

Hälsa och
sund fritid
i ropet

Hållbarhet under luppen
Den ökade medvetenheten om betydelsen av klimatfrågan hos investerare har gjort att många företag drivs
att mer seriöst sätta upp, publicera, och följa upp hållbarhetsmål. Till detta ska läggas ökade krav från myndighetshåll, inte minst EU-taxonomin, som tydligt höjer ribban för hållbarhetsarbetet. Mål som är kvantifierade, transparenta samt mätbara blir ett hygienkrav och det gör också att toleransen minskar för vaga, fluffiga
ambitioner på hållbarhetsfronten. De 17 globala målen för en hållbar utveckling som ryms inom Agenda
2030 har blivit av en ledstjärna för både företag och investerare. Det bör få en positiv effekt då både företag
och investerare mer och mer prioriterar att allokera kapital till områden som främjar dessa mål.

Hälsa och sund fritid i ropet
Under pandemin har intresset för hälsa ökat. Då det framkommit tydligt att dålig hälsa, rökning och övervikt varit kraftigt riskhöjande faktorer för att bli allvarligt sjuk i covid-19, kan man skönja en ny medvetenhet
om fördelarna med god hälsa. En annan aspekt är att eftersom världen i hög grad varit stängd för resande
under pandemin har många också kommit att mer uppskatta semester på nära håll samt friluftsliv. Därför
gör vi bedömningen att efterfrågan på hälsorelaterade produkter och tjänster, friluftsliv och ”hemester” får
ett strukturellt och långsiktigt uppsving.

Digitalisering för hållbarhet och konkurrenskraft

Digitalisering
för hållbarhet
och
konkurrenskraft

Hållbarhet
under
luppen

Erfarenheter av pandemin har drivit på världens sökande efter mer produktiva, smartare och mer digitala
förhållningssätt. Digitala möten ersätter fysiska, industriprocesser övervakas på distans och värdekedjor
automatiseras och regionaliseras, vilket på sikt minskar utsläppen av koldioxid. Att med hjälp av smarta
IT-lösningar nå en effektivare och mer energieffektiv produktion blir väsentligt för företagens hållbarhetsmål,
men är också avgörande för att de ska kunna bibehålla en god konkurrenskraft. En viktig tillväxtmotor här
är företags och organisationers accelererande förflyttning mot molntjänster. Det gör att användarna kan
komma åt data och funktioner var de än befinner sig, något som är mer eller mindre ett måste i det nya
mobila och agila sättet att arbeta.

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 - SCHNEIDER & BUREAU VERITAS
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Verktyg för en mer hållbar riktning

Temaprocessen i korthet
Den tematiska investeringsprocessen är en väl genomarbetad process med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Våra
Temafonder har som målsättning att skapa avkastning baserat på trender och strukturella förändringar som bedöms driva tillväxt
och lönsamhet över tid.

Schneider skapar digitala energi- och automationslösningar för en bred kundgrupp och ser
som sitt uppdrag att vara kundernas digitala partner för hållbarhet och effektivitet. Bureau
Veritas hjälper sina kunder att mätbart visa effekterna av deras vidtagna hållbarhetsåtgärder
genom att göra dem spårbara, synliga och pålitliga. Vi tror att efterfrågan på denna typ av
tjänster kommer att växa signifikant under en överskådlig framtid.

Tematisk analys
- Handelsbankens Tematiska
investeringsprocess
- Handelsbankens verktyg för SDG- 		
analys enligt Agenda 2030

Ökat kontrollbehov - Bureau Veritas
Med ökande ambitioner hos företag och större förväntningar
från omvärlden vad gäller hållbarhetsarbeten kommer också
behovet av expertis för att utforma standarder, samt att hitta
sätt att mäta och certifiera framstegen att öka. För företagen
är det viktigt att vara öppna och transparenta om man vill
bygga förtroende för sin organisation och stärka sitt varumärke. Att en oberoende part reviderar och certifierar produkter
och tjänster är en viktig byggsten i det arbetet.

"Software" möter "hardware" för energieffektivisering
- Schneider
Världens viktigaste utmaning torde vara klimatomställningen.
Mycket måste göras och det kraftfullt och snabbt. Där utgör
elektricitet en av de viktigaste faktorerna och bästa möjliggörarna för ett minskat koldioxidavtryck. Vi står parallellt inför ett
genomgripande skifte i energiövergång och inför en industriell
revolution, med accelererad digitalisering i en mer elektrisk
värld. Företag som kan förena digitalisering och elektrifiering
blir här särskilt viktiga.
Schneider gör digitala energi- och automationslösningar för
en bred kundgrupp via produkter och tjänster för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industri. Bolaget ser som
sitt uppdrag att vara kundernas digitala partner för hållbarhet
och effektivitet. Man främjar digital omvandling genom att
integrera process- och energitekniker för att få till stånd full effektivitet och hållbarhet. Man erbjuder också molnintegrering
som ansluter produkter, styrning, programvara och tjänster.
Förutom att Schneider hjälper sina kunder att bli mer energieffektiva och reducera koldioxidavtrycket, bidrar bolaget
också via ett utmärkt hållbarhetsarbete. I sitt klimatåtagande
2021-2025 ingår att 800 miljoner ton koldioxidutsläpp sparas
och undviks för kunderna samt en minskning av koldioxidutsläpp med 50 procent från de 1 000 största leverantörernas
verksamhet. Schneider har en mängd transparenta mål, som
exempelvis att 90 procent av bolagets elanvändning ska
komma från förnybara källor innan 2025, och att man ska
vara koldioxidneutrala till 2030.

Aktieval

Bolagsanalys

- Fokus på framtida vinstutveckling 		
drivet av tematiska drivkrafter

- Genomgång av ekonomisk
fundamenta och hållbarhet

- "Bottom-up" ansats där aktievalet är
viktigare än land och sektor

- Fokus på uthållig konkurrenskraft, 		
lönsam tillväxt och bolagsstyrning
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Vad vi finner särskilt intressant med Bureau Veritas är att de
hjälper sina kunder att mätbart visa effekterna av sina ESGåtgärder genom att göra dem spårbara, synliga och pålitliga.
Vi bedömer att efterfrågan på denna typ av tjänster kommer att växa signifikant under en överskådlig framtid och ge
bolaget en gynnsam långsiktig tematisk medvind. I sitt eget
hållbarhetsarbete har också Bureau Veritas satt upp tydliga
mål för att minska sitt koldioxidavtryck, stödja skydd av biologisk mångfald samt främja cirkulär ekonomi internt.

Bureau Veritas hjälper cirka:
Schneider ska vara
koldioxidneutrala till

2030

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.

Bureau Veritas med anor från 1800-talet är ett globalt företag
med verksamhet i över 140 länder inom certifiering, inspektion, rådgivning, bedömning, teknisk kontroll, provning och
besiktning. Man hjälper sina cirka 400 000 kunder att möta
utmaningar inom säkerhet, miljö, socialt ansvar och produktoch servicekvalitet. Det kan vara tjänster som övervakning av
koldioxidavtryck, verifiering av energibesparingar, industriell
miljökontroll, certifiering av livsmedel, ekologisk certifiering
och produkttester.

400 000 kunder
globalt att möta utmaningar inom säkerhet, miljö,
socialt ansvar och produkt- och servicekvalitet

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.

HANDELSBANKEN FONDER

Portföljvikt i
procent

Beskrivning
av bolaget

Väsentliga hållbarhetsfrågor

1. Microsoft

2,63%

Världens största inom programvaruutveckling inklusive molntjänster.
Största produkter: operativsystemet Microsoft Windows,
kontorspaketet Microsoft Office.

Datasäkerhet, arbetsmiljö/personalfrågor.

2. Alphabet

2,41%

Marknadsledare på digital annonsering, online sökningar, O/S
för mobiltelefoner och annat internetrelaterat i stora delar av
världen. Utvecklar också molnlösningar.

Integritet/datasäkerhet, frågor runt dominerande ställning (konkurrens), skattefrågor.

3. UnitedHealth Group

2,30%

USA baserad ledare inom lösningar för hälsovårdsektorn samt
den ledande sjukförsäkringsgruppen. Erbjuder hälsostyrning och
sjukförsäkringar till kunder i 130 länder världen över.

Dominerande ställning vs konkurrensfrågor,
personalfrågor, oidiopider.

4. Mastercard

2,06%

Mastercard är ett USA-baserat företag som tillhandahåller den
teknik och de nätverk som hanterar betal- och korttransaktioner
för kortutgivare världen över.

Datasäkerhet & integritetsfrågor.

5. Schneider Electric

2,03%

Franskbaserat globalt bolag som erbjuder digitala energi- och
automationslösningar för en bred kundgrupp via produkter och
tjänster för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industri.

Personalfrågor, produktionsmiljö.

6. East West Bancorp

2,01%

Amerikansk full-service bank med etablering främst på västkusten
och med kines-amerikaner som särskilt viktig kundgrupp.
Innehar också banklicens i Kina.

Humankapital - förmåga behålla talanger,
datasäkerhet & integritetsfrågor.

7. Service Corporation International

1,99%

Företag med störst verksamhet i USA men också på andra
marknader, där man erbjuder fullskaliga begravningstjänster.

Integritet/datasäkerhet, arbetsmiljö, ersättning
ledning.

8. Graphic Packaging Holding

1,93%

Integrerat amerikanskt kartong och pappersbolag med fokus
på förpackningar med framför allt internationella mat- och
dryckesbolag som kunder.

Produktionsfrågor som vattenkonsumtion/
brist, miljöpåverkan, säkerhet.

9. SAP

1,90%

Internationellt mjukvarubolag med huvudkontor i Tyskland
som levererar affärssystem (CRM, resursplanering,
leverantörskedjehantering mm.) till företag och myndigheter.

Integritet/datasäkerhet, korruptionsrisker.

1,88%

Amerikansk bank. Främst för privatkunder. Geografiskt fokus
USA:s kustområden. Känt för starka långsiktiga kundrelationer
och låga kreditförluster.

Personalomsättning, datasäkerhet och
hantering personuppgifter.

Bolagsnamn

10. First Republic Bank
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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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Påverkansdialoger som förs med bolag i fonden

MOWI
Dialogämne
Kartläggning av utmaningar i industrin. Analys av ESG arbetet, för uppföljning och eventuell vidare fördjupning.
Vi bedömer att MOWI kan bli bättre på: ASC certifiering, dödligheten hos fisken, rymning. Vi vill bidra till att öka
bolagets fokus på dessa utmaningar och vara så transparanta som möjligt med dess mål.

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

Direkta
dialoger

Dialoger med
andra investerare

Vi är i pågående kommunikation med MOWI samt ett flertal andra norska laxodlare.

Tidsfrist och åtgärd

Aktiv påverkan

Dialoger

Status på dialog

Fortsatt uppföljning och dialog 2022.

Ägarstyrning

Investerarnätverk
och samarbeten

Valberedning

Röstning vid
bolagsstämmor

Albemarle
Dialogämne
Utmaningar inom miljö och relationer till lokalsamhälle i Atacama. Betydande risk inom vatten och biologisk mångfald,
ursprungsfolkens rättigheter kopplat till utvinning av litium.

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.

Status på dialog
Under 2020 och 2021 har vi fört löpande dialoger med bolagsledning och ESG ansvariga. Albemarle har intensifierat
sitt samarbete med lokalbefolkningen inom bland annat infrastruktur, omsorg, övervakning av vattennivåer samt införsel
av vattensnåla teknologier. Bolaget har nu även satt upp mål för att minska växthusgasutsläpp och för förbättring av
vattenintensitet i linje med med målsättningarna i Parisavtalet. 2050 skall verksamheten uppnå nettonollutsäpp av växthusgaser.

Tidsfrist och åtgärd
Fortsatt uppföljning och dialog 2022.

Ägarstyrning

Darling

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.

Få bolaget att mäta och kommunicera fler hållbarhetsmål samt kommunicera en långsiktig guidance.

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

Status på dialog
Under året har vi haft ett flertal kontakter med bolaget i strävan att de ska förbättra kommunikationen till marknaden kring
sitt hållbarhetsarbete.

Tidsfrist och åtgärd
Fortsatt uppföljning och dialog 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 Global Temas investeringsfokus är aktier utgivna på världens större aktiemarknader.
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.

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

Scope 3, det vill säga koldioxideffekten av produkterna, räknas
inte in i detta mått. Man kan notera att fondens inriktning är att
investera i lösningsbolag, där produkten eller tjänsten minskar
klimatpåverkan vilket tydligt syns i fondens jämförelsevis låga
koldioxidintensitet.
Läs mer om koldioxidavtryck i våra fonder här. >

Koldioxidavtryck
SDG* exponering

2021-12-31

17,45

90

17

85

16

80

15

75

14

70

13

65

12

60

11

55

10

51%

9,28

9,06

9

50

8

45

7

6,11

6
5

27%
20%
16%

SDG 2
Total SDG exponering för fonden

12

SDG 3

2,05

2

9%
4%

1%

3
1

12%

SDG 6

4%
SDG 7

SDG 8

2%
SDG 9

Koldioxidutsläpp per investerad
krona (tCO2e/MSEK investerat)

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
(tCO2e/MSEK omsättning)

SDG 12

Global Tema

Jämförelseindex,Solactive ISS ESG Global Markets

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

SDG 13

Total SDG exponering för fondens jämförelseindex

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

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.

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.

Säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

* Sustainable Development Goals

4,25

4

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 väljer bort
Välja bort
Klusterbomer och
personminor

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.

En viktig tillväxtmotor är företags
och organisationers accelererande
förflyttning mot molntjänster..

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.

15

HANDELSBANKEN FONDER

HANDELSBANKEN FONDER

Innehavslista
Egna dialoger/
Pooled
Engagement

Bolagsnamn

Portföljvikt
i procent

Microsoft Corp

2,63%

Alphabet Inc Class C

2,41%

UnitedHealth Group Inc

2,30%

Mastercard Inc Class A

2,06%

Schneider Electric SE

2,03%

East West Bancorp Inc

2,01%

x

Hero MotoCorp Ltd

0,93%

x

Service Corp International

1,99%

x

Kurita Water Industries Ltd

0,93%

x

Graphic Packaging Holding Co

1,93%

x

ASML Holding NV

0,92%

x

SAP SE

1,90%

x

Darling Ingredients Inc

0,90%

First Republic Bank

1,88%

PayPal Holdings Inc

0,87%

x

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

1,87%

Amazon.com Inc

0,86%

x

The Home Depot Inc

1,84%

Xinyi Solar Holdings Ltd

0,86%

SK Hynix Inc

1,80%

NVIDIA Corp

1,79%

Teradyne Inc
SVB Financial Group
Nasdaq Inc

1,75%

AstraZeneca PLC
Eli Lilly and Co

Röstning

Valberedning

Bolagsnamn

Portföljvikt
i procent

Röstning

Kakaku.com Inc

1,12%

x

Trex Co Inc

1,11%

x

x

Nidec Corp

0,99%

x

Evoqua Water Technologies Corp

0,99%

Fidelity National Information Services Inc

0,95%

x

x

x

Veeva Systems Inc Class A

0,84%

x

Bright Horizons Family Solutions Inc

0,79%

x

1,77%

SolarEdge Technologies Inc

0,79%

x

1,76%
x

0,73%
0,68%
0,66%

x

1,75%

Keyence Corp
HelloFresh SE Bearer Shares
Dassault Systemes SE

1,75%

x

LHC Group Inc

0,61%

x

Pool Corp

1,74%

x

adidas AG

0,61%

Apple Inc

1,70%

x

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

0,60%

EDP Renovaveis SA

0,58%

x

Capgemini SE

1,69%

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

1,67%

Roche Holding AG

1,56%

Shimadzu Corp

1,54%

Sunnova Energy International Inc

0,58%

x

Nintendo Co Ltd

0,55%

x

x

CryoPort Inc

0,53%

x

0,46%

x

x

Sprouts Farmers Market Inc

1,50%

x

Varta AG

Abbott Laboratories

1,49%

x

Intuit Inc

0,45%

YETI Holdings Inc

1,48%

x

Samsung SDI Co Ltd

0,45%

Xylem Inc

1,45%

x

Grand Canyon Education Inc

0,45%

x

Prudential PLC

1,35%

x

Ameresco Inc Class A

0,38%

x

0,38%

HDFC Bank Ltd

1,33%

MTN Group Ltd

Thermo Fisher Scientific Inc

1,31%

Global Tema NOK SHB

0,38%

Daikin Industries Ltd

1,28%

Alibaba Group Holding Ltd ADR

0,36%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B

1,27%

GXO Logistics Inc

0,32%

The Cooper Companies Inc

1,25%

Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A

0,30%

Bureau Veritas SA

1,25%

Lojas Americanas SA Participating Preferred

0,25%

1,24%

x

Americanas SA

0,24%

Verra Mobility Corp Class A

0,11%

Sanlam Ltd

x

Novo Nordisk A/S Class B

1,23%

x

Banco do Brasil SA BB Brasil

1,21%

x

AIA Group Ltd

1,19%

Shimano Inc

1,19%

Regeneron Pharmaceuticals Inc

1,19%

Randstad NV

1,18%

Mowi ASA

1,17%

x

Albemarle Corp

1,15%

x

Prysmian SpA

1,13%

x

Valberedning

Egna dialoger/
Pooled
Engagement

x

x

Sammanfattning
x

Antal möten med röstning* (antal bolag i portföljen)

60

62,50%

Antal möten med minst en röst, Mot eller Avstått

25

26,04%

*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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