Välja in omställningsbolag
Bakgrund
Som en betydande investerare har Handelsbanken Fonder en viktig roll att spela
i förverkligandet av Parisavtalet. Det gör vi genom att driva kapital till investeringar
som bidrar till Globala målen och genom att öka investeringar i företag som
erbjuder lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. Ytterligare ett sätt att påskynda omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle är att investera i bolag
som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade
omställningsbolag. Ett exempel är bolag som går från fossil energiproduktion till
förnybar.

Vi väljer bort fossila bränslen
Våra utökade hållbarhetskrav innebär att vi som utgångspunkt väljer bort följande aktiviteter med
koppling till fossila bränslen:
• Produktion och utvinning (maximalt 5% av omsättning),
• Distribution (maximalt 5% av omsättning)
• Service och tjänster (maximalt 50% av omsättning)
Investera i omställningen till en värld med låga klodioxidavtryck
Vi vill vara med i omställningen till en värld med låga koldioxidutsläpp och ser idag flera investeringsmöjligheter i bolag som ställer om verksamheten från fossil energiproduktion till förnybar.
Vi har därför beslutat att vi kan acceptera viss exponering mot fossila bränslen om bolaget uppfyller
de kriterier som definieras nedan.
Kriterier för omställningsbolag - bolag som producerar och/eller distribuerar elkraft
1. Bolagets planerade utveckling av verksamheten ska vara i linje med en global
uppvärmning på högst 2˚C.
2. Bolagets nuvarande verksamhet får inte bestå av i huvudsak fossil energi.
3. Bolagets nuvarande investeringstakt stödjer övergången från fossil till förnybar energi.
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Beslutsprocess
Beslut om godkända omställningsbolag fattas av Handelsbanken Fonders Hållbarhetskommitté.
Vi följer regelbundet upp godkända bolag för att säkerställa att våra krav för att kvalificeras som ett
omställningsbolag är uppfyllda.
Analys av bolaget
enligt uppställda kriterier
Identifiering av bolag
Förvaltare identifierar
bolag som eventuellt
kan kvalificeras som ett
omställningsbolag.

• Utveckling i linje med 2˚C
• Verksamhet ej i huvudsak
fossil energi
• Investeringstakt stödjer
övergång till förnybart

Beslut i
Hållbarhetskommittè

Information om beslut
internt och externt

Hållbarhetskommitéen fattar
beslut om bolaget ska kvalificeras
som ett omställningsbolag.

Beslut kommuniceras till
intressenter.

• Hållbarhetsteam bistår i
analysarbetet

Löpande analys och kontroll av att bolaget
uppfyller kriterier. Löpande uppdatering i Hållbarhetskommittén vad avser denna uppföljning.

Läs mer
Miljö och klimatförändring - Handelsbankens riktlinjer
Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar

Godkända omställningsbolag
Utveckling i
linje med
2˚C

Verksamhet
ej i huvudsak fossil
energi

Investeringstakt stödjer
övergång till
förnybart
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ERG är ledande inom vindkraft i Italien och en av de större
vindkraftsoperatörerna i Europa. Bolaget är också verksamt
inom solenergi, vattenkraft och naturgas.

NextEra Energy
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NextEra Energy är en av de största vindkraftsoperatörerna globalt.
Bolaget producerar också elkraft från sol, naturgas och uran.

Ørsted A/S
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Ørsted är ledande inom havsbaserad vindkraft och Danmarks
största elkraftproducent. Bolaget har fortfarande distribuering
av naturgas.
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Vattenfall är ett svenskt energibolag som under 2019 fastställde
sin plan för minskade koldioxidutsläpp i linje med vad som krävs
för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Bolaget
har idag fortfarande exponering mot kolkraft, men man har en tydlig
plan för avvecklingen av detta samtidigt som man investerar kraftigt i
förnybara energislag, främst vind och sol. Bolaget har redan idag en
stor installerad bas av vattenkraft.
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Enel Spa är en av de största producenterna av förnybar elektricitet
globalt, primärt från vatten- och vindkraft. Bolaget har fortfarande en
betydande exponering mot naturgas, men har sedan 2015 investerat i
förnybara energislag och idag investerar bolaget i ny
kapacitet uteslutande från förnybara energislag.
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Kort om bolaget

