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Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar 
 
Denna policy omfattar samtliga fonder som Öhman Fonder förvaltar och gäller fondernas 
direkta investeringar i svenska och utländska aktier samt obligationer. Vid indirekta 
investeringar via fondandelar och derivat tillämpas policyn i så stor utsträckning som möjligt.  

Öhman Fonder har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible 
Investment (PRI) och dess sex principer är vägledande för vårt arbete med ansvarsfulla 
investeringar. Förutom PRI, stödjer vi även FN:s 17 globala utvecklingsmål och följer 
internationella konventioner.   

Öhman Fonder verkar under EU:s regelverk om hållbarhetsupplysningar (SFDR). Läs mer på 

respektive fonds sida på ohman.se. 

 

Öhman Fonders filosofi 

Öhman Fonders övergripande uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar avkastning för våra 
kunder.  

För att åstadkomma detta behöver vi hela tiden följa med i omvärldens utveckling och helst 
ligga steget före. Genom att analysera de möjligheter och risker som förknippas med en given 
investering kan vi tydliggöra dess fulla potential. Vi är således övertygade om att miljö-, 
sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) påverkar ett företags förmåga att skapa långsiktigt 
uthållig tillväxt, lönsamhet och därigenom värde för sina aktieägare. 

Genom att vara aktiva i vår investeringsprocess, i vårt påverkansarbete och som 
samtalspartner med kunder, bolag och andra intressenter bidrar vi till en mer långsiktig 
investeringsstrategi där miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer inkluderas i 
investeringsprocessen. Vi agerar vidare som en ansvarstagande ägare och förespråkar hög 
miljömässig och social standard samt god bolagsstyrning i de bolag vi investerar i.  

 

ESG integrerat i investeringsprocessen  

I investeringsprocessen månar vi om en hög medvetenhet om vilka risker vi tar – vilka vi är 
beredda att acceptera och vilka risker vi inte vill bära.  

Innan varje investeringsbeslut analyseras bolag utifrån de positiva och negativa kriterier som 
är väsentliga för bolaget och dess sektor (materialitet), och som kan komma att påverka det 
enskilda bolagets finansiella utveckling över tiden. I det sammanhanget är det av yttersta vikt 
att även titta på hur ett företag påverkar människor och miljö i sin omgivning, och då särskilt 
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beakta eventuella negativa konsekvenser på miljö och samhälle som bolagets verksamhet kan 
ge upphov till. På så vis fattar vi bättre och mer välgrundade investeringsbeslut som kan 
förbättra avkastningen och minska risken över tid.  

Särskilt attraktiva är investeringsmöjligheter där bolagets produkter och tjänster på ett eller 
annat sätt bidrar till att lösa dagens hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bidrar till 
bolagets ekonomiska framgångar på kort och lång sikt. Det kan exempelvis handla om bolag 
som genom sina produkter och tjänster bidrar till förnyelsebar energi, renare vatten, 
hälsoteknik, tillgång till läkemedel, eller genom sin operationella verksamhet bidrar till mindre 
skadliga utsläpp eller ökad jämställdhet, för att ge några exempel.  

 

Aktivt ägarskap 

Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva 
en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att 
uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna. 

Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och  
-möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en 
påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget 
i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva 
och reaktiva dialoger.  

Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv 
påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och 
generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers 
som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:  

• Bolaget är föremål för någon av Öhman Fonders fokusområden  

• Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller 
signera 

• En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt 
bolaget  

• Bolagets har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och 
möjligheter  

Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet 
pågå mellan ett och fem år.  

Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar 
vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra 
relevanta intressenter. 
 
Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att åtminstone utöva sin rösträtt 
på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående 
aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en misslyckad 
påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån 
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andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i samtliga företag fonderna 
äger. 
 

Bolag vi avstår att investera i 

Öhman Fonder avstår investeringar i bolag som systematiskt och omfattande bryter mot 
internationella konventioner.  
 
Vidare avstår Öhman Fonder från att investera i bolag med kontroversiella affärsverksamheter, 
som att de producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-
personella landminor, kärnvapen, kemiska vapen) samt bolag som producerar tobaksvaror 
eller pornografiskt material. Fonden investerar inte heller i bolag vars omsättning till mer än 
fem procent härrör sig från produktion och distribution av alkohol, samt distribution av tobak, 
hasardspel, vapen, krigsmateriel och cannabis.  
 
Vi avstår även investeringar i produktion och utvinning av fossila bränslen. 
 
Vad gäller länder, avstår Öhman Fonders obligationsfonder från investeringar i 
statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s 
säkerhetsråd. 
 
Undantag för fossila omställningsbolag 

Med ovan sagt bedömer vi samtidigt att många av bolagen med exponering mot fossila 
bränslen kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi 
baserad på förnyelsebar energi. Vi anser att dessa bolag står inför en betydande positiv resa 
som Öhman Fonder vill kunna vara en del av. Därför har vi möjlighet att investera i bolag vars 
andel av omsättning överstiger tio procent från energiproduktion baserad på kol när följande 
tre kriterier är uppfyllda:  

1. Bolaget har satt vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalet, 
exempelvis genom Science based target initiative, eller har åtagit sig att uppnå 
koldioxidutsläppsminskningar i linje med vad som krävs enligt Parisavtalet.   

2. Företagets investeringar stöder en övergång till en fossilfri ekonomi. 
3. Företagets verksamhet är inte huvudsakligen relaterad till fossila bränslen, maximalt 

50 procent av omsättningen får komma från fossilrelaterad affärsverksamhet. 
 

Organisation av hållbarhetsarbetet 

Denna policy fastställs av styrelsen för Öhman Fonder. Policyn ska fastställas och godkännas 
minst en gång per år även om inga ändringar beslutas.  

Ansvarig för uppdateringen av denna policy är vd eller av vd utsedd person. 

Investeringschefen ansvarar för implementeringen av policyn. Förvaltarna ansvarar för att 
följa angivna placeringsinstruktioner för respektive fond inklusive hållbarhetsintegreringen i 
investeringsprocessen. Chefen för ansvarsfulla investeringar ansvarar för Öhman Fonders 
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påverkansarbete. Öhman Fonders kommitté för ansvarsfulla investeringar (KAI) ansvarar för 
Öhman Fonders övergripande ståndpunkter i synen på kontroversiell verksamhet i våra 
investeringar och översynen av våra samarbeten och initiativ. 
 

Uppföljning och transparens  

Vår interna kontrollfunktion säkerställer dagligen att fondernas innehav överensstämmer 
med aktuell placeringsinstruktion. Avvikelser ska omgående rapporteras till ansvarig 
förvaltare, vd och chefen för ansvarsfulla investeringar och därefter ska fondens förvaltare 
skyndsamt avveckla det innehav som strider mot fondens placeringsinstruktion, senast inom 
tre månader.  

Det är viktigt för oss på Öhman Fonder att visa att vi lever upp till vår policy och vår uttalade 
ambition. Vi vill illustrera hur vi faktiskt bidrar till en hållbar utveckling och hur vi skapat 
avkastningen vi levererar. Därför redovisar vi öppet transparent och regelbunden information 
om vår förvaltning och vårt hållbarhetsarbete. Denna information finns på vår hemsida och 
även i en rapport för ansvarsfulla investeringar som vi publicerar årligen.  
 


