HÅLLBARHETSINFORMATION SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB
Förvaltaren för Scandinavian Credit Fund tar hänsyn till hållbarhet och etiska aspekter i sina placeringsbeslut
och sin kreditgivning. Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden. Fondförvaltaren följer portföljbolagen nära, det är en förutsättning för att hitta potential och säkerhet. I den processen är bolagens hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande vid investeringsbeslut och kreditgivning.
Hållbarhetsaspekter som beaktas I förvaltningen av fonden
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik).
Metoder som används för hållbarhetsarbete
FONDEN VÄLJER IN
• Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fondbolagets kommentar:
Hållbarhetsfrågor beaktas i våra bolagsanalyser, kreditbedömningar och investeringsbeslut, vilket får effekt
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som fonden investerar i eller lånar ut till.
FONDEN VÄLJER BORT
Fonden placerar inte och lånar inte ut till bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Alkohol
Tobak
Pornografi
Kol
Uran
Genetiskt modifierade organismer

Fondbolagets kommentar:
Fondens förvaltningsmodell är baserad på fundamental analys och en noggrann kreditbedömning före kreditbeviljande. Fonden undviker att investera i eller låna ut till bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
FONDEN PÅVERKAR
Fonden använder inte sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhet.
Fondbolagets kommentar:
Vår fondförvaltare följer noggrant de bolag fonden lånar ut till och investerar i, det är en förutsättning för
att identifiera säkerhet och potential. I den processen är bolagens hållbarhetsarbete en aspekt som tas i
beaktande vid investeringsbeslut och kreditgivning. Hållbarhetsaspekten beaktas i förvaltningen av fonden
innan investeringsbeslut och kreditgivning. Fonden använder inte sitt ägarinflytande för att påverka bolagens
hållbarhet.
RESURSER
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll
1. Fonden väljer in:
Fonden tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och tror på bolag som tar hänsyn till dessa aspekter i sin verksamhet.
Hållbarhetsfrågor beaktas i bolags- och kreditanalyser, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för
vilka bolag som fonden väljer att låna ut till eller investera i. De tre faktorerna sociala aspekter, miljöaspekter
och bolagsstyrning är av hög relevans inför varje investeringsbeslut som fonden tar.
2. Fonden väljer bort:
Fondens förvaltningsmodell är baserad på fundamental analys och noggrann kreditbedömning före kreditbeviljande. Fonden har också en etisk placeringsinriktning vilket menas med att den inte investerar i bolag
vars verksamhet härrör från vapen, alkohol, tobak, pornografi, kol och uran.
3. Fonden påverkar:
Fonden använder inte sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhet. Hållbarhetsaspekten beaktas
istället i förvaltningen av fonden i form av investeringsbeslut och kreditgivning.

