Hållbarhetsrapport Norron AB 2018
Fond: Norron Preserve

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

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

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in
☒ Hållbarhetsaspekter 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 bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket
får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.
☐ Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst
fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som
är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster:
☒ Klusterbomber, personminor
☒ Kemiska och biologiska vapen
☒ Kärnvapen
☒ Vapen och/eller krigsmateriel

☒ Tobak
☒ Pornografi
Internationella normer:
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av
internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
☒ 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.
Länder:
☐ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

☐ Bolaget påverkar
Bolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Bolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
☒ Bolagspåverkan i egen regi
Kommentar: Norron för en kontinuerlig dialog med bolag gällande deras
hållbarhetsarbete. Dessa ska dokumenteras.
☒ Annan bolagspåverkan
Vi använder oss av information från bolagen (såsom hållbarhetsrapporter) samt
data från externa leverantörer för att hålla oss uppdaterade och informerade
gällande bolagens ESG-planer och agerande. Detta förbereder oss för en
kontinuerlig dialog med bolagen.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet
Fonden har valt in
•

Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom landbaserad vindkraft.
Arise hanterar hela värdekedjan, från prospektering och tillståndshantering till

•

finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av egna och
andras vindkraftparker. De utvecklar förnybar energu för en hållbar framtid.
Örstedt är ett energibolag med fokus på förnybar energi

Vi tycker att LNG bolag bidrar med en renare energi jämfört med kolenergi.
Detta möjliggör att få betydligt renare energi till platser som normalt inte har tillgång till
gas. De två exemplen ovan är bolag har vi investerat i utifrån det tänket.
Fonden har valt bort
•
•

Lebara är ett bolag vi valt bort pga bokföringsfiffel.
Vi har heller ingen exposnering i spelsektorn.

Bolaget har påverkat
Att agera på den Nordiska marknaden som i jämförelse med andra marknader anses bl
a icke-korrupt, jämnställd och med ett miljötänk i fokus minimerar Norron automatiskt
risken för att investera i bolag som är korrupta och inte tar hänsyn till miljöaspekter.
•

•

Vi följer bolagen vi investerar och planerar att investera i väldigt noggrant och för
en kontinuerlig dialog med dem genom samtal och fysiska möten där vi
ifrågasätter och diskuterar hållbarhetsaspekter nu och i framtiden.
Vi arbetar nära flera bolag och uppdaterar oss hela tiden på bolag och deras
hållbarhetsarbete - genom research, rapporter och fysiska möten.

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet.
Norron arbetar proaktivt och kontinuerligt med ett hållbart synsätt, både som bolag och
i våra investeringar, samt för att hela tiden utveckla och förbättra vårt arbete med ESG.

