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Innehåll – Norrons hållbarhetsarbete 2019
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Ø Utveckling av ESG databas som motsvarar våra specifika behov
Ø Norron blir signatär i UN Global Compact
Ø Medverkat i flertalet externa hållbarhetsseminarier & bolagspresentationer

Q3 Norron och ESG – överblick:



1. ESG-organisation

ØNorrons ESG arbetsgrupp har träffats 2 ggr under perioden juni – september

ØUtöver detta har vi veckovisa förvaltarmöten där vi avsätter tid för att gå 
igenom aktuella ESG-frågor och bolag/investeringar som rör dessa – Norrons 
s.k ”ESG watch-list”. Ett bolag i vårt univers analyseras och presenteras vid 
varje mötestillfälle.

ØNorrons hållbarhetsbibliotek – ESG rapporter om bolagen i vårt univers. 
Rapporterna uppdateras när nya kommer ut så den mest aktuella alltid finns 
i ”biblioteket”.

ØUnder Q3 har vi gått igenom följande bolag: Academedia, Alligator, Evry, XXL, 
H&M, Zalando och Electrolux.
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2. ESG-scoringmodell & screening

Det är väldigt viktigt för Norron att kunna utvärdera bolag ur ett hållbarhetsperspektiv för 
att på så vis kunna ta välgrundade och informativa investeringsbeslut med beaktande av 
hållbarhet. För att kunna göra detta använder Norron f.n sitt interna system samt 
Bloomberg men arbetar samtidigt med att utveckla ett system där all ESG data för bolag i 
vårt univers samlas, analyseras och screenas. 

ØScoringmodellen ger Norrons förvaltare en indikation på hur bolag tänker och agerar 
gällande ESG. Det möjliggör också för en jämförelse mellan olika bolag samt för ”back 
tracking”, d.v.s. en jämförelse mot tidigare resultat för att se hur ett bolag har förändrats 
och, förhoppningsvis, förbättrats samt nya initiativ gällande ESG. 
Denna bolagsdata kommer också att användas i vår dialog med respektive bolag om 
deras ESG-arbete.

ØMålsättningen är att kunna göra en mer djupgående analys och utvärdera hur 
hållbarhetsfaktorer har utvecklats, över tid och inom olika branscher. Vi har avsatt interna 
resurser för att kunna utföra detta dataanalysprojekt: Elin Lilja-Wainwright 
(Hållbarhetssnsvarig), Philip Lindgren (Intern) och Oscar Sjögren (Kvantitativ Analytiker) 
arbetar tillsammans med en extern leverantör för att utveckla systemet.
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2. ESG-scoringmodell & screening fort.
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Ø Norrons ESG-fokus för tillfället är att arbeta fram ett system med ESG data som kan 
användas för att analysera bolag, göra jämförelser och screena våra innehav.  Vi 
arbetar med en tredje part för att utveckla detta då vi ansåg att tidigare studier och 
möten med flertalet etablerade leverantörer av ESG-data inte nådde upp till våra behov 
pga inkonsekvent, felaktig och icke-fullständig samt höga kostnader.

Ø Norron implementerar f.n. en kommersiell mjukvara för ESG analys och kontroll. 
Systemet läser in ostrukturerad information från en mängd olika källor, inkl. reglerande 
myndigheter, bolag, nyhetsbyråer, Internetkällor och sociala medier varefter innehållet 
autoanalyseras och presenteras i för syftet anpassade dashboards. Med hjälp av grafisk 
visualisering och alertfunktioner kommer vi på Norron att hållas löpande uppdaterade 
om ev. händelser, förbättringar eller försämringar i vårt investeringsunivers hantering 
av ESG frågor. Systemet strukturerar ostrukturerad information för att ge oss ett utökat 
och förbättrat beslutsunderlag avseende ESG bedömningar i våra investeringar.



3. CO2 

Ø Norron rapporterar löpande fondernas 
koldioxidavtryck i enlighet med den 
interna hållbarhetspolicyn och de modeller 
som används i hållbarhetsarbetet. Det 
finns även planer på att inkludera denna 
information på Norrons hemsida  
framöver.

Ø Norron mäter fondernas totala utsläpp av 
CO2 jämfört med Stockholmsbörsens 
benchmark index (Bloomberg ESG data, 
2019-06-30)

Ø Anmärkning: I Norrons hedgefonder 
screenar man inte kortpositioner.

6

Norron Active 2019-09-30

Norron Select 2019-09-30

Norron Target 2019-09-30



4. Engagemang 
Under perioden juni – sep 2019 har Norron:

Ø Förutom att sedan 2013 vara UNPRI signatär blev Norron i juli 2019 medlem i UN Global 
Compact. Norron har också ansökt om medlemskap i Swesif och väntar på beslut på 
ansökan.

Ø Haft möten och workshop med vårt innehav Atlantic Sapphire för att utveckla deras 
hållbarhetsarbete

Ø Diskuterat hållbarhet med vårt innehav Teekay LNG (shipping av olja), via mail och samtal, 
och deras inblandning i ett projekt på Yamal halvön.

Ø Utvecklat en ”ESG-tracking mall” som vi ska tillämpa för varje fond och deras respektive 
univers gällande ESG–aktiviteter och engagemang så att vi har en detaljerad överblick över 
alla våra aktiviteter och interaktioner med bolag etc.

Ø Hållbarhetsansvarig har deltagit i ESG event och rapporterat till investeringsteamet om 
dessa. Under andra kvartalet har vi medverkat på presentationer och event för följande 
bolag:
o ABGSC ESG-presentationer: 

ABB, ICA, Real Estate Research i Europa, Sustainalytics briefing
o Konferenser: 

Sustainability Seminar: Green is the new Black (Handelsbanken), 
Finansdagen (PWC), Green Building Forum (Nordea), Nordic Sustainable Finance Conference 
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4. Norrons framtida hållbarhetsarbete
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Norron kommer att fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete, engagemang och processer 
med initialt fokus på:

Ø Att sluföra vår ESG tracking mall så alla våra 6 fonder har en (Q4)

Ø Green bonds, där vi har redan gjort några investeringar. Norron Preserve t ex har f.n 
10% green bonds.

Ø Att avsluta framtagandet av vårt datasystem för ESG-screening och scoring av bolag

Ø Att granska och proaktivt arbeta med våra innehav i syfte att definiera och lyfta fram 
deras ESG arbete.

Ø Ett nära samarbeta med våra distributörer gällande ESG och dess rapportering.

Ø Att engagera oss i ESG-organisationer såsom UN Global Compact där vi nu är signatär.


