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➢ Ny fond med hållbarhetsfokus - Norron Sustainable Equity 

➢ Fortsatt fokus på utvecklingen av Norrons ESG mjukvara – för 

bolagsövervakning, kontroll, loggning och rapportering 

➢ Ökat engagemang med innehav gällande deras hållbarhetsarbete 

➢ Aktivt deltagande i externa ESG-seminarier och konferenser

➢ Kompletterat UN PRIs årliga rapport

Q1 Norron och ESG – en överblick:



1. ESG-organisation

➢Ny fond med hållbarhetsfokus är under utveckling – Norron Sustainable Equity. Teamet som 
leder arbetet består av Peter Werleus (ansvarig förvaltare), Johan Svantesson (förvaltarassistent), 
Elin Wainwright (kommunikations- och hållbarhetsansvarig) samt Jesper Laudon Meyer 
(compliance). Gruppen har haft möten minst veckovis under Q1. 

➢Norrons ESG arbetsgrupp har träffats 1 g under perioden jan – mar. 
Anledningen till färre möten för denna grupp är att vi har fokuserat på nya fonden och haft ESG-
möten med det teamet. Norrons ESG arbetsgrupp kommer framöver att bestå av det nya fond 
teamet (se ovan) samt Alexander Zetterquist (VD) och Ulf Frykhammar (portföljförvlatare)

➢ Veckovisa möten med tredje part som utvecklar Norrons ESG mjukvara. 

➢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”. 

➢Under Q1 har fokuset legat på att etablera och implementera vårt nya universe och fastställa ett 
investeringsuniverse och processer för arbetet med Norron Sustainable Equity.
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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. Vi vill kunna väga olika bolag mot varnadra samt utföra ”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.

➢ För att kunna göra detta använder Norron f.n en kombination av sitt interna screeningsystem
för, Bloomberg samt analys av hållbarhetsteamet. Samtidigt arbetar vi med att slutföra 
utvecklingen av ett ESG system med en tredje part där all ESG-relaterad data för bolagen i vårt 
univers samlas, analyseras och screenas. 

➢Norrons fokus under hösten och Q1har varit att arbeta fram denna 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 samt höga kostnader.
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2. ESG-scoringmodell & screening forts.

➢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 ha en löpande 
uppdatering om ev. händelser, förbättringar eller försämringar i vårt investeringsunivers 
hantering av ESG frågor. Systemet strukturerar informationen för att ge oss ett utökat och 
förbättrat beslutsunderlag avseende ESG bedömningar i våra investeringar.

➢ Vi är nu i slutfasen av implementeringen och en testfas pågår då vi använder bl a systemets 
notifieringsfunktion för att ha ökad koll på bolagen, loggar Norrons aktiviteter (möten, event) i 
relation till ESG etc.
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3. Engagemang 
Under perioden jan – mar 2020 har Norron gjort följande:

➢Noggrant studerat den nya EU taxonomin

➢Organsierat workshops for varje sektor i taxonomin (transport, real estate, IT etc..)

➢ Kompletterat UN PRIs årliga rapport

Norrons förvaltare har interagerat (i form av möte eller samtal) med följande holdings 
gällande hållbarhet: 

• Atlantic Sapphire

• Yara

• Nordic Semiconductor

• Nordic Finance

• Equinor

• Instalco
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3. Engagemang   forts. 

Norrons hållbarhetsgrupp har under första kvartalet 2020 deltagit i följande ESG event och loggat samt 
rapporterat dessa till investeringsteamet.

o ESG bolagpresentationer ABGSC: 
- Holmen
- H&M
- Nordea

o Danske Bank ESG lunchseminarium - EU Taxonomin

o UN PRI Nordic Forum - heldagskonferens hos Skandia

o Goldman Sachs lunchseminarium – ”ESG & Renewables” 

o Carnegie seminarium – EU Direktiv för Hållbar Finansiering White & Case Sustainable 
Finance seminarium ”Guidance on the EU Action Plan on Sustainable Finance” 

o Presentation och möte med SEB gällande ESG och taxonomin

o Marknadsföreningens CSR Nätverk – The Social Few

o Söderberg & Partners Trafikljusrapport 2020

o Heldagskurs: Redovisa & hantera klimatrelaterade finansiella risker & möjligheter enligt 
TCFD (arrangör: Aktuell Hållbarhet)
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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:

➢ Att under våren 2020 fortsätta arbetet med utveckla vår nya hållbarhetsfond – Norron 
Sustainable Equity.

➢ Att börja 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, UN PRI och 
Swesif där vi är signatär.


