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– Vi har haft en mycket god avkastning i år 
på 33,5 procent fram till sista oktober och på 
60,4 procent sedan fonden startade 1 oktober 
2020. Vi tittar löpande på hur bolagen värderas 
i förhållande till vad de har för tillväxt- och 
marginalutsikter. Vi är övertygande om att 
hållbara investeringar möjliggör en långsiktig 
konkurrenskraftig avkastning för våra kunder 
och att Norron Sustainable Equity därför är en 
intressant fond, avslutar Johan.

FAKTA
Norron Asset Management är en nordisk 
kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och 
Oslo. Bolaget ägs av grundarna, tillika partners i 
verksamheten, samt det norska börsnoterade
industriella investmentbolaget Aker ASA.

En fonds historiska avkastning är 
ingen garanti för framtida avkastning. Värdet 
på fondandelarna kan både öka och minska 

till följd av marknadens utveckling och 
det är inte säkert att du får tillbaka 

hela det insatta kapitalet.

Norron Asset Management arbetar med hållbar förvaltning för att främja en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, med 
övertygelsen om att hållbarhetsfrågan och den gröna omställningen kommer vara fortsatt angeläget även i framtiden. Som ett steg i 
riktningen för att göra hållbara investeringar med konkurrenskraftig avkastning startade de den aktivt förvaltade hållbarhetsfonden 
Norron Sustainable Equity, som i oktober i år fyllde ett år.

Målsättningen med Norron Sustainable Equity 
är att skapa ett hållbart mervärde genom att 
investera långsiktigt i bolag som delar Norrons 
synsätt och framtidsvision.

– Norron Sustainable Equity fokuserar på fyra 
mål som på olika sätt bidrar till Agenda 2030 
och de Globala målen för hållbar utveckling, 
säger Johan Svantesson, portföljförvaltare 
på Norron Asset Management. Dessa mål är 
att investeringarna ska bidra till minst ett av 

områdena: Klimat & miljö, Hälsosamma & 
välmående samhällen, Innovativa & hållbara 
lösningar samt Hållbara städer & infrastruktur. 
Bolagen kan bidra till hållbarhet på olika sätt, 
som att minska påverkan på den biologiska 
mångfalden, främja tjänster och produkter 
inom hälsa eller som bidrar till ett hållbart 
samhälle samt att stötta andra verksamheter i 
hållbarhetsomställningen.

Tydlig hållbarhetsstrategi, 
en del Norrons investeringsfilosofi
Norron har även som övergripande mål att alla 
bolag de investerar ska arbeta aktivt för minskad 
klimatpåverkan, signera FN:s Global Compact 
och inkludera hållbarhetsrisker i sin riskanalys. 

– Syftet är inte att utesluta bolag, utan vi ser 
att vår största möjlighet att påverka är genom 
dialogen med bolagen och att vägleda dem till att 
fatta hållbara beslut. Vi uppmuntrar exempelvis 
dem till att sätta vetenskapliga klimatmål enligt 
Science Based Targets Initiative, SBTi – ett 
initiativ vi själva valt att ansluta oss till.

En ”mörkgrön” fond
Norron Sustainable Equity är en artikel 9-fond 
i enlighet med Disclosureförordningen. Det 
innebär att fonden är en så kallad ”mörkgrön” 
fond. Norron Sustainable Equity är också 
en All Cap-fond, och investerar i såväl stora 
som medelstora och små bolag i alla sektorer. 
Gemensamt har bolagen att alla ska bidra till en 
hållbar omställning på något sätt. Fonden är en 
av de första nordiska aktiefonderna med artikel 
9-klassificeringen i sin kategori.

Läs mer på norron.com 
och mejla Norron på 
info@norron.com

TÄNK LÅNGSIKTIGT 
– INVESTERA HÅLLBART!

Målsättningen 
med Norron 
Sustainable 
Equity är att 
skapa ett hållbart 
mervärde genom 
att investera 
långsiktigt i 
bolag som 
delar Norrons 
synsätt och 
framtidsvision

”


