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Påverkansdialoger bedrivs med bolag som 
ingår i fondbolagets hela investeringsuni-
versum, oavsett om vi har investerat i det 
specifika bolaget eller inte.

För oss innebär en påverkansdialog att 
det finns ett uttalat syfte och mål. Därmed 
räknar vi inte samtliga möten och aktivite-
ter som vi har med ett bolag som en påver-
kansdialog; utan endast de möten, brev 
och telefonmöten där vi engagerat försöker 
påverka bolaget att vidta de åtgärder som 
vi bedömer som nödvändiga.

Dialoger med bolag sker på tre sätt
Öhman Fonder har under 2021 bedrivit 
påverkansdialoger med bolag på tre skilda 
sätt:

• Egna dialoger – kan vara både  
proaktiva och reaktiva, det vill säga  
både i samband med att vi proaktivt 
analyserar bolag samt efter en incident.

• I samarbete med andra investerare –  
gemensamma dialoger med bolag som 
berör samtliga investerare om en viktig 
hållbarhetsfråga eller tema. 

• Via initiativ – dialogen bedrivs av en 
extern part och Öhman Fonder är med 
som stöd. Bolagen som ingår är ofta 
inom ramen för våra fokusområden.

Öhman Fonder investerar i tusentals bolag över  
hela världen. För att uppnå största möjliga positiva 
påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och 
tillsammans med andra investerare.

2021 i korthet

Geografisk fördelning av påverkansdialoger

Dialoger under 2021 

• 181 egna dialoger 

• 500 dialoger via samarbeten, 
varav 382 är direkta innehav hos 
Öhman Fonder.

681

Sverige ................................26 %

USA......................................15 %

Storbritannien ......................9 %

Tyskland ................................7 %

Japan .....................................7 %

Frankrike ...............................5 %

EN PÅVERKANSDIALOG 
INNEBÄR TRE SAKER:

Strukturerad och tids- 
bestämd process

Fastställda tydliga och  
mätbara mål

Identifierar ett eller  
flera fokusområden
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Fördelning av 
påverkansdialoger – E, S & G 
(miljö, sociala aspekter och 

bolagsstyrning)

● Miljö, 59 %   ● Sociala aspekter, 17 % 
● Bolagsstyrning, 25 %
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februari
Global investor 

statement on Covid19 
148 investerare, 

14 000 miljarder USD 
i förvaltat kapital

april
Investor Statement on 
the Bangladesh Accord 

176 investerare, 
2 200 miljarder USD 

i förvaltat kapital

maj
Investor Statement on 

Corporate Accountability for 
Digital Rights 
76 investerare, 

skickat till 26 bolag

juli
Investor statement – 

where’s the beef 
45 investerare, 

12 000 miljarder USD 
i förvaltat kapital

juli
Open letter on the 

protection of the Amazon 
50 investerare

november
EV100 letters to French and 

German Companies 
Skickat till 9 bolag

december
Investors initiative and request 
better chemicals management 

23 investerare, 
4 400 miljarder USD i förvaltat 

kapital, skickat till 50 bolag

november
Tackling conflict mineral 

content in the semiconductor 
supply chain 

160 investerare, skickat till 
29 bolag

juni
Investor statement 

on facial recognition 
50 investerare, 

skickat till 35 bolag

maj
Global Investor statement 

to governments on the 
climate change 

457 investerare, 41 000 miljarder 
USD i förvaltat kapital

maj
Investor letter to laggards 

in latest CHRB report 
208 investerare, 

skickat till 106 bolag

april
Banks investor expectations 

60 investerare, 
10 000 miljarder USD 

i förvaltat kapital, 
skickat till 27 banker

juni
Investor Statement on Human 
Rights and Business Activities 

in Myanmar 
80 investerare, 4 000 miljarder USD 

i förvaltat kapital, skickat till 24 bolag
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Branschfördelning – 
andel påverkansdialoger

Aktiviteter under 2021
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Under året har vi valt in bolaget Onward Medical, ett medicintekniskt bolag med fokus på 
teknik som med elektrisk stimulans av skadade nervbanor restaurerar rörelseförmåga i 
händer, armar och överkropp samt ger kontroll av urinblåsan hos personer med ryggmärgs-
skador. Dessa funktioner är helt essentiella för individernas förmåga till ökad självständighet.  
 
Vår dialog med Amazon har fortsatt under 2021. Vårt mål är att bolaget ska leva upp till 
internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter, med fokus på arbetsrätt. I början av året 
tog Öhman Fonder initiativ till att skicka brev till Amazons styrelse med önskemål om ett 
möte. Fler än 70 internationella investerare skrev under brevet, i vilket vi tydligt framförde 
våra förväntningar att bolaget ska upphöra med antifacklig verksamhet samt följa de  
konventioner som de själva påstår sig stödja.

Enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade  
upplysningar ska Öhman Fonder varje år, från  
och med nu, tillhandahålla en rapport för portföljer  
som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. 
Rapporten ska redovisa i vilken utsträckning dessa 
egenskaper har uppnåtts och här får du därför en 
rapport som innehåller några exempel på hållbar-
hetsrelaterade aktiviteter som skett inom ramen  
för din portfölj under 2021

I din portfölj 2021

<5%
 

Öhman Fonder placerar inte i bolag som är involverade i produkterna och tjänsterna  
som anges nedan. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker  
får avse verksamhet som är hänförlig till de angivna produkterna eller tjänsterna. 

• Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen: 0%

• Vapen: produktion 0%, Distribution 5%, 
Krigsmaterial: Produktion och Distribution: 5%.

• Tobak, pornografiskt material: Produktion: 0%, Distribution: 5%

• Alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet: Produktion: 0%, Distribution: 5%.

• Bolag som utvinner fossila bränslen (olja, gas, kol): 0%.  
Öhman Fonder placerar inte i bolag som är involverade i olje- eller gasservice  
samt energiproduktion baserad på kol: 10%.

• Öhman Fonder investerar inte i bolag som kränker internationella normer.
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