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Hållbar investering: 
en investering i eko-
nomisk verksamhet 
som bidrar till ett 
miljömål eller socialt 
mål, förutsatt att in-
vesteringen inte orsa-
kar betydande skada 
för något annat mil-
jömål eller socialt mål 
och att investerings-
objekten följer praxis 
för god styrning.

EU-taxonomin 
är ett klassificerings-
system som fastställs  
i förordning (EU) 
2020/852, där det 
fastställs en förteck-
ning över miljömäs-
sigt hållbara ekono-
miska verksamheter. 
Förordningen inne-
håller inte någon för-
teckning över socialt 
håIIbara ekonomiska 
verksamheter.
Hållbara investeringar 
med ett miljömål kan 
vara förenliga med 
kraven i taxonomin 
eller inte.

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar inves-
tering?   
Fondens  mål för hållbar investering uppnåddes genom att ha investerat i: 

Hållbarhetsmärkta obligationer (Labeled Bonds): Fonden investerade i hållbarhetsmärkta obligationer, 
så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt håll-
barhetslänkade obligationer. Hållbarhetsmärkta obligationer skiljer sig mot övriga hållbara obligationer 
utan hållbarhetsmärkning då de genomgår en tredjepartsgranskning och följer principer uppsatta av 
branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Nedan följer en beskrivning av 
de hållbarhetsmärkta obligationerna som fonden investerade i:

•  Gröna obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärkts till miljömässiga ändamål. Ex-
empelvis förnyelsebar energi som bidrar till mål 7 enligt FN:s 17 globala mål, Sustainable Deve-
lopment Goals (SDG):  hållbar energi för alla och Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa klimatför-
ändringarna). Vidare kan gröna obligationer bidra till energieffektiva fastigheter (SDG 11: Hållbara 
städer och samhällen och Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa klimatförändringarna) samt till 
resurseffektivitet och cirkuläritet (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion och Miljömål 1 i EU-
taxonomin (bekämpa klimatförändringarna). Gröna obligationerna ska följa ”Green Bond Princip-
les” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.    

Mål för hållbar investering
 

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering? 

•• X Ja •• Nej

X

X

X

Den gjorde hållbara investeringar 
med ett miljömål:
91,5 %

Den gjorde hållbara investeringar 
med ett socialt mål:
20,6 %

Den främjade miljörelaterade och 
sociala egenskaper och även om den 
inte hade hållbar investering som 
sitt mål, hade den en andel på ___ % 
hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verk-
samheter som anses vara miljömässigt 
hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksam-
heter som inte anses vara miljömässigt 
hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade och 
sociala egenskaper, men gjorde inte 
några hållbara investeringar

i ekonomiska verksamheter som an-
ses vara miljömässigt hållbara enligt 
EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte 
anses vara miljömässigt hållbara 
enligt EU-taxonomin

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt artikel 9.1–9.4a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i 
förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Öhman Grön Obligationsfond                                 Identifieringskod för juridiska personer: 
                     549300V5DR6BV1RIGJ87
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Hållbarhetsindika-
torerna mäter hur 
hållbarhetsmålen 
för denna finansiella 
produkt uppnås

• Hållbara obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärks till projekt med sociala och miljömäs-
siga ändamål. Hållbara obligationerna ska följa ”Sustainable Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska 
vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.    

• Hållbarhetslänkade obligationer som är obligationer kopplade till att nå ett eller flera hållbarhetsmål till 
exempel minskade utsläpp (SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna), ökad återvinning och minskad energi-
konsumtion (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion och Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa klimat-
förändringarna). Hållbarhetslänkade obligationer ska följa ”Sustainable-Linked Bond Principles” utgivna av 
ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.   

• Fonden investerade inte i sociala obligationer under 2022.

Vidare har en investering ansetts som en hållbar investering om minst 20 % av företagets intäkter bidrog till ett 
av FN:s 17 globala mål, på engelska: Sustainable Development Goals (SDG) och/eller EU-taxonomin.

Nedan följer exempel på miljömål som fondens hållbara investeringar kan ha bidragit till (fondens hållbara inves-
teringar har inte nödvändigtvis vid var tid bidragit till samtliga av nedanstående miljömål):

•  Förnyelsebar energi SDG 7: Hållbar energi för alla. Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa klimatförändring-
arna)

• Energieffektivitet Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)
• Gröna byggnader SDG 11: Hållbara städer och samhällen. Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa klimatför-

ändringarna). Miljömål 2 i EU-taxonomin (Klimatanpassning)
• Vatten SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla
• Bekämpa föroreningar SDG 14: Hav och marina resurser 
•  Hållbart landbruk SDG 1: Ingen hunger (delmål: 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion) 
• Cirkulär ekonomi SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion. Miljömål 1 i EU-taxonomin (bekämpa kli-

matförändringarna) 
•  Vetenskapligt baserade klimatmål (operationellt mål), i linje med parisavtalet (SDG 13: Bekämpa klimat-

förändringarna).

Nedan följer exempel på sociala mål som fondens hållbara investeringar kan ha bidragit till (fondens hållbara 
investeringar har inte nödvändigtvis vid var tid bidragit till samtliga av nedanstående sociala mål): 

• Behandling av allvarliga sjukdomar SDG 3: Hälsa och välbefinnande 
• Medicinteknik: framtidens hälsa – SDG 3: Hälsa och välbefinnande 
• Sanering SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla 
•  Prisvärda bostäder (Affordable housing) SDG 11: Hållbara städer och samhällen 
• Utbildning SDG 4: God utbildning 
•  Ökad jämställdhet (operationellt mål, minst 40% kvinnor i styrelsen) SDG 5: Jämställdhet.

• Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Per 2022-12-31 var den totala andelen hållbara investeringar 91,5 %, varav samtliga av dessa investeringar 
bidrog till ett miljömål och 20,6 % av dessa investeringar bidrog även till ett socialt mål. 

Andelen hållbarhetsmärkta obligationer uppgick till 91,5%. Nedan följer fördelningen på de hållbarhetsmärkta 
obligationerna:

• Andelen gröna obligationer uppgick till 86,1 % av fondens marknadsvärde.
• Andelen hållbara obligationer uppgick till 1,1 % av fondens marknadsvärde.
• Andelen hållbarhetslänkade uppgick till 4,3 % av fondens marknadsvärde (1,3 % var hållbarhetslänkade 

med sociala mål och 3,0 % med miljömål).

• ... och jämfört med de föregående perioderna?

2022 var första mätperioden för hållbara investeringar, och vi har därför inte fullständig data från tidigare perio-
der. Per 2021-12-31 var andelen hållbarhetsmärkta obligationer enligt nedanstående fördelning:

• Andelen gröna obligationer uppgick till 85 % av fondens marknadsvärde.
• Andelen hållbara obligationer uppgick till 2 % av fondens marknadsvärde.
• Andelen hållbarhetslänkade uppgick till 1,5 % av fondens marknadsvärde.
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Hållbarhetsindika-
torerna mäter hur 
hållbarhetsmålen 
för denna finansiella 
produkt uppnås

• Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för 
hållbar investering? 

Fonden begränsade eller avstod investeringar i verksamheter som bedöms vara negativa för miljön och för sam-
hället. Detta kallas för DNSH efter det engelska uttrycket Do No Significant Harm. 

Exkluderingskriterier: Fonden har inte investerat i företag som bryter mot fondens uppsatta exkluderingskrite-
rier enligt nedan. Siffran inom parentes avser högsta accepterade andel av företagets omsättning från respektive 
exkluderingsområde. 

Nivåerna har mätts dagligen och relaterar till andelar av företagens/emittentens omsättning.
1)   Investeringar i kol, olje- och gasutvinning (0 %)
2)   Energiproduktion från kol (50 %)
3)   Olje-och gas relaterade produkter och tjänster, transport, distribution och lagring av olja och gas (50 %)
4)   Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
5)   Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
6)   Vapenproduktion (0 %)
7)   Vapenrelaterade tjänster och produkter (5 %)
8)   Kontroversiella vapen (0 %)
9)   Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
10) Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
11) Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %) 
12) För statsobligationer kontrolleras dagligen att investeringar inte förekommer i sanktionerade, icke-demokra        
tiska, krigförande samt länder som inte står bakom Parisavtalet. 

Avseende innebörden av punkterna 2 och 3 ovan: För att möjliggöra investeringar i gröna, sociala och hållbara 
obligationer där kapitalet är öronmärkt till ett hållbart ändamål kan fonden investera i obligationer där emitten-
ten har upp till 50 % fossila bränslen enligt punkt 2 och 3. Ett exempel på en sådan investering är ett kraftbolag 
vars energiproduktion från kol utgör maximalt 50 % av intäkterna, men som emitterar en grön obligation där 
kapitalet är öronmärkt till vindkraftsinvesteringar

Vidare har de hållbara investeringarna inte orsakat betydande skada genom att investeringens verksamhet inte:

•  var involverad i termisk kolproduktion (max 1 % av omsättningen), vilket endast gäller ”övriga hållbara obli-
gationer” som saknar hållbarhetsmärkning,

•  släppte ut väsentliga mängder koldioxid i atmosfären (se undantag nedan, gäller endast ”övriga hållbara 
obligationer” som saknar hållbarhetsmärkning), 

•  var involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller hade en aktivitet kopplad till kontroversiella 
vapen, 

•  var involverad i allvarliga pågående kontroverser som bryter mot FN:s vägledande principer (UN Global 
Compact).

Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning 
från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga 
koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda (detta tillämpas 
inte för hållbarhetsmärkta obligationer).

•  Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av 
Science Based Target Initiative (SBTi) eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade 
klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant 
Harm)-bedömningen ovan.

• Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om 7 %, vilket är kravet i enlig-
het med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-
bedömningen ovan.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?
Nedanstående indikatorer användes för att bedöma om en verksamhet orsakade betydande skada. En verksam-
het bedömdes orsaka betydande skada om något av följande kriterier är uppfyllda:

• verksamheten var exponerad för fossila bränslen i strid mot Öhman Fonders exkluderingskriterier (se våra 
exkluderingskriterier nr 2–3 ovan)

• dess utsläpp av växthusgaser var hög
•  företaget bröt mot någon av FN:s vägledande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 

eller 
•  var exponerat mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska 

vapen).
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Huvudsakliga nega-
tiva konsekvenser 
är investeringsbe-
sluts mest negativa 
konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer 
som rör miljö, sociala 
frågor och personal-
frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter 
samt frågor rörande 
bekämpning av kor-
ruption och mutor.

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning: 
Ja, fonden har inte investerat i företag/stater som verifierats ha brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive princi-
perna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, 
facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättighe-
ter, korruption och mutor.

Fondens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna har säkerställts genom daglig kontroll.

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för håll-
barhetsfaktorer?
Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): Fonden har beaktat utvalda PAI-indikato-
rer vid varje investeringsbeslut. Nedan beskrivs hur och vilka PAI-indikatorer som har beaktats:

•  Utsläpp av växthusgaser – har beaktats genom att förvaltaren motiverat sitt beslut om utsläppen av 
växthusgaserna överstigit ett uppsatt tröskelvärde. Utsläppsdata innefattar scope 1: företagens direkta ut-
släpp, scope 2: företagens indirekta utsläpp från konsumtion av till exempel el, värme eller ånga och scope 
3: indirekta utsläpp. Per 2022-12-31 var fondens koldioxidavtryck 500,8 ton koldioxid per miljon EUR. 
Koldioxidavtrycket är ett vägt genomsnitt, vilket betyder att ett bolags bidrag till fondens totala koldioxid-
avtryck är bolagets koldioxidavtryck multiplicerat med bolagets andel i fonden. Ett bolags koldioxidavtryck 
är bolagets Scope 1+2+3 dividerat med företagsvärdet (EV) i EUR. Då Scope 3 data till stor del baseras på 
estimat, har vi valt att även redovisa Scope 1+2 för sig, koldioxidavtrycket blev då 96,1. Per 2021-12-31 
hade fonden 368,3 i koldioxidavtryck (Scope 1+2+3) och 70,3 (Scope 1+2). Per 2022-12-31 hade 51,1% av 
fondens marknadsvärde data och per 2021-12-31, 46,8% (Scope 1+2).

•  Företag utan koldioxidutsläppsmål – har beaktats vid investeringar i bolag utan koldioxidinitiativ genom 
att investeringsbeslut har motiverats särskilt. Per 2022-12-31 var det totala marknadsvärdet bolag utan 
koldioxidutsläppsmål 5,7% och 49,0 % av marknadsvärdet saknade datatäckning.

• Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (se punkterna 2–3 i fondens exkluderingskri-
terier i frågan: Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?): Under 2022 var fondens genomsnittliga 
exponering mot fossila bränslen 2,0 %, baserat på 60,4 % av fondens marknadsvärde  (resterande andel 
saknar datatäckning).

•  Brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag – har beak-
tats genom att avstå investeringar i dessa företag. Under 2022 genomfördes inga investeringar i företag 
som verifierats ha brutit mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. 

•  Processer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer så-
som klagomålshantering av brott mot överenskommelsen eller riktlinjerna – har beaktats genom att 
motivera beslut vid investering i bolag där processer saknas. Om antalet kvinnliga styrelserepresentanter 
är lika många som antalet manliga styrelserepresentanter är förhållandet 100 %. Förhållandet mellan an-
talet kvinnliga styrelserepresentanter och antalet manliga styrelserepresentanter under 2022 var 13,7 % i 
fonden.baserat på 58,0 % av fondens marknadsvärde (resterande andel i fonden saknar datatäckning.

• Jämställdhet i styrelsen – har beaktats genom att investeringsbeslut motiveras om styrelsen inte har en 
kvinnlig eller manlig medlem. Den genomsnittliga andelen kvinnliga styrelserepresentanter var 67,7 % i 
fonden, baserat på 60,0 % av fondens marknadsvärde (resterande andel i fonden saknar datatäckning).

• Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) – har 
beaktats genom att avstå investeringar i  företag med sådan verksamhet. Under 2022 genomfördes inga 
investeringar i företag exponerade mot kontroversiella vapen.

• Företag utan policy för mänskliga rättigheter – har beaktats genom motiveringar vid investering i företag 
utan en policy för mänskliga rättigheter. Den genomsnittliga andelen företag utan en policy för mänskliga 
rättigheter var 10,0 %, baserat på 60,4 % av fondens marknadsvärde (resterande andel i fonden saknar 
datatäckning.

För investeringar i statsobligationer har följande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
(PAI) beaktats: 
 

• Miljö: Per 2022-12-31 var svenska statens växthusgasintensitet 0,10 (beräknas genom Sveriges växthus-
gasutsläpp i kg dividerat med Sveriges nominella BNP räknat i USD). 

•  Sociala aspekter: Fonden investerade inte i länder där det förekommer bristande samhällsansvar med 
avseende på FN:s vägledande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
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Investeringar 
100 %

#1 Hållbara
91,5 %

#2 Inte hållbara
8,5 %

Miljörelaterade
91,5 %

Sociala 20,6 %

Nr 1 Hållbara 
omfattar hållbara 
investeringar med 
miljömål eller 
sociala mål. 

Nr 2 Inte hållbara 
omfattar inves-
teringar som inte 
anses vara hållbara 
investeringar.

• I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

- Allmännyttiga tjänster
- Dagligvaror
- Energi
- Fastighet
- Finans
- Hälsovård
- Industri
- Material
- Sällanköpsvaror
- Teknik

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med 
EU-taxonomin?

EU-taxonomin är fortfarande under utveckling. Allteftersom företag börjar rapportera data kommer fonden att 
redovisa nivån av miljömässigt hållbara investeringar enligt EU-taxonomin, som en andel av fondens hållbara 
investeringar. Inledningsvis har lägsta nivån enligt EU-taxonomin därför varit 0 %, vilket beror på att företagens 
data gällande taxonomiförenlighet är ofullständig och att vi samtidigt behöver redovisa en nivå. Fonden inves-
terar även i företag utanför EU där EU-taxonomin inte tillämpas. 

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

• Vad var tillgångsallokeringen?
Tillgångsallokering 
beskriver andelen in-
vesteringar i specifika 
tillgångar.

För att uppfylla EU-
taxonomin omfattar 
kriterierna för
fossilgas
begränsningar av 
utsläpp och övergång 
till helt förnybar 
energi eller koldi-
oxidsnåla bränslen 
senast i slutet av 
2035. När det gäller 
kärnenegi
inkluderar kriterierna 
omfattande säker-
hets- och avfallshan-
teringsregler.

Möjliggörande 
verksamheter gör 
det direkt möjligt för 
andra verksamheter 
att bidra väsentligt till 
ett miljömål.

Omställningsverk-
samheter är ekono-
miska verksamheter 
som det ännu inte 
finns koldioxidsnåla 
alternativ tillgäng-
liga för och som har 
växthusgasutsläpp på 
nivåer som motsvarar 
bästa prestanda.

Största investeringarna Sektor % tillgångar Land
Stora Enso 2.375 250429 Material 3.24% Finland
Stena Metall Finans S3+250 270503 Finans 2.82% Sverige
MOWI E3+160 250131 Dagligvaror 2.66% Norge
Santander Consumer Bank S3+75 
260119 Finans 2.62% Norge

SBAB Bank 1 240620 Finans 2.56% Sverige
European Energy E3+375 250916 Allmännyttiga tjänster 2.52% Danmark
Corem Prop S3+350 240429 Fastighet 2.20% Sverige
Heimstaden 1.368 250225 Fastighet 2.20% Sverige
Vasakronan 1.155 250211 Fastighet 2.03% Sverige
SSAB S3+185 260616 Material 1.89% Sverige
Ellevi S3+143 270611 Allmännyttiga tjänster 1.87% Sverige
Svenska Handelsfastig S3+160 230925 Fastighet 1.86% Sverige
Investment AB Latour 3.43 260610 Dagligvaror 1.85% Sverige
Arla S3+68 260717 Dagligvaror 1.81% Danmark
Stockholm Exergi 0.893 260911 Allmännyttiga tjänster 1.65% Sverige

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen inne-
håller de investe-
ringar som utgör den 
finansiella produk-
tens största andel 
investeringar under 
referensperioden, 
som är: 2022
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Taxonomiförenliga 
verksamheter ut-
trycks som en andel 
av följande:

• Omsättning,  
vilket återspeg-
lar andelen av 
intäkterna från 
investeringsob-
jektens gröna 
verksamheter.

• Kapitalutgifter, 
som visar de 
gröna inves-
teringar som 
gjorts av inves-
teringsobjekten, 
t.ex. för en om-
ställning till en 
grön ekonomi.

• Driftsutgifter, 
som återspeglar 
investeringsob-
jektens gröna 
operativa verk-
samheter.

är hållbara invester-
ingar med ett miljö-
mål som inte beaktar 
kriterierna för 
miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksam-
heter enligt förord-
ning (EU) 2020/852.

• Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och 
möjliggörande verksamheter?

Fonden har inte data gällande omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter, trots att fon-
den under året kan ha investerat i företag under omställning.

• Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin 
jämfört med tidigare referensperioder?

2022 var första referensperioden och det saknas data på EU-taxonomin. 

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga 
med EU-taxonomin?
Per 2022-12-31 var andelen hållbara investeringar med ett miljömål 91,5 % av fondens marknadsvärde. 
En hållbar investering kan bidra till både ett miljömål och socialt mål, vilket medför att andelen hållbara 
investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin respektive andelen hållbara in-
vesteringar med socialt mål i vissa fall är överlappande. Den totala andelen hållbara investeringar framgår 
dock i ruta 1 ovan. 

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. 
Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur toxonomiförenligo statsobligationer 
är*, visor det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens 
alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenlig-
heten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobli-
gationer.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
inklusive statsobligationer*

2. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
exklusive statsobligationer*

*I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

100 %

0 % 50 % 100 %

Taxonomiförenliga investeringar: Fossilgas
Taxonomiförenliga investeringar: Kärnenergi
Taxonomiförenliga investeringar: Ej fossilgas 
eller kärnenergi
Övriga investeringar

Omsättning

Kapitalutgifter

Driftsutgifter

0 % 50 % 100 %

• Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad 
verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?1

1 Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att 
begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något 
av målen i EU-taxonomin - se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk 
verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2022/1214.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taxonomiförenliga investeringar: Fossilgas
Taxonomiförenliga investeringar: Kärnenergi
Taxonomiförenliga investeringar: Ej fossilgas 
eller kärnenergi
Övriga investeringar

Ja: 
I fossilgas

Nej 

I kärnenergi

 X
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Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?  
Per 2022-12-31 var andelen hållbara investeringar med ett socialt mål 20,6 % av fondens marknadsvärde. En hållbar 
investering kan bidra till både ett miljömål och socialt mål, vilket medför att andelen hållbara investeringar med ett 
miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin respektive andelen hållbara investeringar med socialt mål i vissa 
fall är överlappande. Den totala andelen hållbara investeringar framgår dock i ruta 1 ovan.

Vilka investeringar inkluderades i kategorin "inte hållbara", vad var deras syfte och fanns det 
några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?
I kategorin ”inte hållbara” inkluderas fondens likvida medel som används som komplement eller riskbalansering. En 
viss andel likvida medel i form av kassa och/eller bostadsobligationer krävs för att hantera fondandelsägarnas dagliga 
köp och försäljningar av fondandelar. Den andel som avser likvida medel hos institut samt bostadsobligationer, följer 
Öhman Fonders krav på praxis för god styrning. Kategorin innehöll även derivatinstrument som får användas som ett 
led i placeringsinriktningen.

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under referensperio-
den?
Öhman Fonder har utövat en aktiv ägarroll avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning. Detta 
har gjorts på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktats i syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt håll-
bara avkastning för andelsägarna.

För att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog har vi löpande följt 
fondens portföljbolag avseende globala hållbarhetsrisker och -möjligheter.

Några skäl till att en dialog eventuellt initierades:
•  Bolaget var föremål för något av Öhman Fonders fokusområden (se nedan).
•  Bolaget var föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera.
•  Bolaget var inblandat i en incident eller kontrovers under fondens ägandetid.
•  Bolaget hade en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårade analys av risker och möjligheter.

Fokusområden: För att kunna agera effektivt i vårt påverkansarbete identifierar vi fokusområden. Det ger oss bättre 
förutsättningar att uppnå resultat, mäta utvecklingen och i slutändan nå våra påverkansmål. Våra fokusområden rik-
tar sig mot företeelser som vi bedömer vara systematiska risker snarare än bolagsspecifika risker. De fokusområden 
vi arbetat med under 2022 har varit: Klimat (Science Based Targets), Biologisk mångfald och Mänskliga rättigheter.

Dialoger: Under 2022 har fonden totalt sett haft 9 dialoger (avseende totalt 7 innehav), varav 8 är pågående och 1 av-
slutades under året. Av alla dialoger har 6 varit egna dialoger eller i samarbete med andra investerare och 3 externa 
dialoger via initiativ. Antalet fondinnehav som var föremål för dialog var 7.

Nedan ger vi exempel på tre bolagsdialoger som har skett under 2022:

• Millicom: Under året har dialogen med Millicom avseende klimatmål avslutats då bolaget uppfyllde Öhman 
Fonders förväntningar om att sätta ett klimatmål i linje med Parisavtalet (SBTi). Dock initierades en ny påver-
kansdialog med bolaget i samarbete med ett nytt initiativ som handlar om hur etisk artificiell intelligens är, inom 
ramen för fokusområdet mänskliga rättigheter och sker i samarbete med ”World Benchmarking Alliance. Under 
2022 bjöd vi in till ett första möte med Millicom rörande det nya initiativet för att dela Öhman Fonders förvänt-
ningar på bolaget. Dialogen är av proaktiv karaktär.  

 

• Grieg Seafood: Under året har dialogen med Grieg Seafood fortsatt inom ramen för fokusområdet biologisk 
mångfald. Grieg Seafood är även med i investerarinitiativet FAIRR med fokus på hållbara proteinkällor. Grieg har, 
sedan dialogen påbörjades under 2021, publicerat en policy för biologisk mångfald och påbörjat arbetet för att 
rapportera enligt TNFD. I FAIRRs granskning kommer Grieg Seafood ut relativt bra (67/100) jämfört med kon-
kurrenter och bedömningen är att bolaget har låg hållbarhetsrisk. Dialogen kommer att fortsätta under 2023, 
med fokus på att uppmuntra bolaget att ta fram nyckeltal för att mäta påverkan på den biologisk mångfalden. 
Dialogen med Grieg är av proaktiv karaktär.

• Svenska Handelsfastigheter: Under året har Öhman Fonder haft dialog med Svenska Handelsfastigheter i syfte 
att förbättra bolagets hållbarhetsarapportering och strategi. Sedan dialogen initierades 2020, har bolaget an-
slutit sig till UN Global Compact och fått sina klimatmål godkända och tredjepartsgranskade av SBTi. Öhman 
Fonders sista mål med dialogen är att bolaget ska rapportera klimatrelaterade risker vilket förhoppningsvis 
inkluderas i deras hållbarhetsrapport för 2022. Dialogen är av proaktiv karaktär. 


