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Innehåll: Norrons hållbarhetsarbete 2019
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➢ Utveckling av Norrons egen ESG databas med en tredje part

➢ Medverkat i flertalet externa hållbarhetsseminarier & bolagspresentationer

➢ Norron Select fick grönt ljus (högsta betyget) i Movestics hållbarhetsanalys

➢ Ökat engagemang med innehav gällande deras hållbarhetsarbete 

Q4 Norron och ESG – en överblick:



1. ESG-organisation

➢Norrons ESG arbetsgrupp har träffats 2 ggr under perioden oktober –
december. Vi har dessutom haft flera möten med fokus på hållbarhet 
gällande framtidsplanering och den ESG mjukvara som Norron utvceklar med 
en tredje part. 

➢Utöver detta har vi veckovisa förvaltarmöten där vi avsätter tid för att gå 
igenom aktuella ESG-frågor och bolag/investeringar som rör dessa med fokus 
på Norrons ”Hållbarhetsbibliotek” och ”ESG watch-list”. Ett bolag i vårt 
univers analyseras, presenteras och diskuteras vid varje mötestillfälle. Även 
aktuella händelser såsom SEB och AML under detta kvartal avhandlas och 
beslut om agerande tas.  

➢Under Q4 har vi analyserat följande bolag: Aker ASA, Catena Media, Nokian 
Tyres, Scarec Solar och Storebrand.
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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 med en tredje part där all 
ESG-relaterad data för bolagen i vårt univers samlas, analyseras och screenas. Vi är nu i 
slutfasen av implementeringen av detta system och kommer att börja använda systemet i 
jan 2020.

➢Scoringmodellen ger Norrons förvaltarteam 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 om det finns några nya initiativ gällande ESG 
(produktutveckling, rapportering, nya mål/KPIer etc.). Denna bolagsdata används sen i vår 
dialog med respektive bolag om deras ESG-arbete.

➢Målsättningen 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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➢ Norrons hållbarhetsfokus under Q3 och Q4 har varit att arbeta fram en mjukvara som 
behandlar information för att identifiera bolags- och sektor trender gällande ESG. 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 data och information samt höga 
kostnader.

➢ Den kommersiella mjukvara som Norron f.n implementerar för ESG analys och kontroll 
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

➢ 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.

➢ Norron mäter fondernas totala utsläpp av 
CO2 jämfört med Stockholmsbörsens 
benchmark index (Bloomberg ESG data, 
2019-12-30)

➢ Anmärkning: I Norrons hedgefonder 
screenar man inte kortpositioner.
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Norron Active 2019-12-30

Norron Select 2019-12-30

Norron Target 2019-12-30

Portfolio Benchmark Difference

47.94 84.60

52.06 15.40

0.00

16,468.15                  16.91                        

169.47                        527.53                      

97.18 0.03 97.14

92.01 74.29 17.73

155.47 78.64 76.82

Weights of Members with Reported Carbon Data

Weights of Members with Estimated Carbon Data

Weights of Members with Neither Reported Nor Estimated Carbon Data

TCFD Holdings Carbon Emissions (million tonnes)

TCFD Holdings Carbon Emissions per million SEK invested (million tonnes)

TCFD Carbon Intensity (weighted average tonnes/millions SEK)

Value of Portfolio or Benchmark (millions SEK)

TCFD Carbon Intensity (index methodology tonnes/millions SEK)

Portfolio Benchmark Difference

43.45 84.60

56.55 15.40

0.00 0.00

6,288.45                     16.91                        

71.75                           527.53                      

87.65 0.03 87.61

99.89 74.29 25.60

130.38 78.64 51.73

Weights of Members with Reported Carbon Data

Weights of Members with Estimated Carbon Data

Weights of Members with Neither Reported Nor Estimated Carbon Data

TCFD Holdings Carbon Emissions (million tonnes)

TCFD Holdings Carbon Emissions per million USD invested (million tonnes)

TCFD Carbon Intensity (weighted average tonnes/millions USD)

Value of Portfolio or Benchmark (millions USD)

TCFD Carbon Intensity (index methodology tonnes/millions USD)

Portfolio Benchmark Difference

71.02 84.60

28.98 15.40

0.00 0.00

8,858.51                     16.91                        

399.13                        527.53                      

22.19 0.03 22.16

64.44 74.29 -9.85

41.91 78.64 -36.73

Weights of Members with Reported Carbon Data

Weights of Members with Estimated Carbon Data

Weights of Members with Neither Reported Nor Estimated Carbon Data

TCFD Holdings Carbon Emissions (million tonnes)

TCFD Holdings Carbon Emissions per million USD invested (million tonnes)

TCFD Carbon Intensity (weighted average tonnes/millions USD)

Value of Portfolio or Benchmark (millions USD)

TCFD Carbon Intensity (index methodology tonnes/millions USD)



4. Engagemang 

Under perioden okt - dec 2019 har Norron gjort följande:

➢Varit på vårt första UN Global Compact möte som signatär.

➢Uppdaterat Swesifs Hållbarhetsprofilen.

➢Samtal med Investcorp gällande en potentiell investering. Investcorp har säte i 
Bahrain och med tanke på landets bristan de demokrati och olika incidenter som 
inträffat i lnadet andra ville vi ha en dískussion om deras syn på det samt 
nuvarande läget. Bra samtal men investerade inte.  

➢Workshop med innehavet Solon Eidendom (norskt fastighetsbolag) om deras 
hållbarhetsarbete och innebörden av den nya EU taxonomi.

➢Workshop med Ocean Yield (investerar i och leasar fartyg) gällande deras 
hållbarhetspositionering och profil samt taxonomin inför år 2020.

➢Möten med SEB & Handelsbanken för att diskutera deras syn och 
förhållninggssätt till den nya EU förordningen.

➢Kompletterat Skandias Responsible Investement Questionnaire för 2019.
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4. Engagemang   forts. 

➢Hållbarhetsansvarig har under fjärde kvartalet deltagit i ESG event och rapporterat till 
investeringsteamet om dessa. 

o ESG bolagpresentationer ABGSC: 
- Sandvik

- Nasdaq

o Konferenser: DNB & ING – Sustainable Finance, 
Skytop Strategies – ESG Integration Summit

o Kindred - Sustainable Gambling Conference 

o Nordea - Klimatrisker

o UN Global Compact möte – framtidens arbetskraft 

o Utbildning: Sustainable Finance om den nya EU Taxonomin.
Hållbarhetsansvarig och Compliance deltog i en dagskurs. 

o Norron internutbildningar: 

- Anti-korruption & Code of Conduct
- Årlig utbildning om marknadsmissbruk och penningtvätt/finansiering av       
terrorism 8

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskytopstrategies.com%2Fesg-integration-summit-2019-sweden-delegates%2F&data=01%7C01%7Celin.wainwright%40norron.com%7C4b58455f3b2c412f9e0708d7678ca76c%7Cf1527f8ba70044188b6aaf20970572a6%7C1&sdata=iNn0egH43idZh4BBXD4AKVkMPWnUJXTjq7Gi17ZI7TI%3D&reserved=0


4. Norrons framtida hållbarhetsarbete
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Norron kommer att fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete, engagemang och processer 
med initialt fokus på:

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

➢ Att påbörja det faktiska användet av vårt egenutvecklade (med en tredje part) 
datasystem för ESG-screening och scoring av bolag.

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

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

➢ Att aktivt engagera oss i organisationer såsom UN Global Compact och Swesif där vi 
nu är signatär.

➢ Att under Q1 2020 fortsätta arbetet med utveckla en ny produkt – en fond med fokus 
på hållbarhet.


