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Förvaltning med hållbara resultat –
två exempel på hur utvecklingen går åt rätt håll
Ett nytt år är här, men den här gången känns inte allt som vanligt. Trump, Brexit och det stundande franska
presidentvalet har gjort många oroliga för både den politiska och ekonomiska utvecklingen. För att bryta trenden
med pessimistiska prognoser tänkte vi inleda året med att belysa hur finansmarknaden är med och driver
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det handlar dels om hur ägare kan påverka företagen att ta ansvar, dels om
hur investeringar skapar grön teknologi. Två konkreta och positiva åtgärder på hållbar förändring.

Påverkan som skapar varaktig förändring
En av de viktigaste metoderna för att driva företag i hållbar riktning är aktiv påverkan. Det innebär att utnyttja sitt
ägande till att skapa förändring, i stället för att utesluta eller avstå från att köpa företag som agerar tvivelaktigt. Det
här nyhetsbrevet beskriver en påverkansprocess där Öhman deltagit aktivt, nämligen ÅF:s involvering i ett kritiserat
dammprojekt i Turkiet
Sedan många år har man arbetat med ett dammbygge i sydöstra Turkiet. Projektet har varit kritiserat från starten,
eftersom det inverkar skadligt på både miljön, de boendes närområde samt det kulturarv som finns i regionen.
Kritiken har fått många internationella kreditgivare att avstå från projektet, men Turkiet har trots det valt att gå vidare
med byggnationen.
ÅF blev en del av projektet när de kontrakterades som säkerhetskonsulter. Redan 2010 fördes dialog med ÅF om deras
roll i arbetet och hur situationen skulle hanteras. Efter att ha utvärderat ärendet kom man fram till att den bästa
vägen framåt inte var för ÅF att lämna arbete, vilket hade kunnat resultera i att en redan dålig situation förvärrades. I
stället fokuserades arbetet på att säkerställa att ÅF inte skulle agera på samma vis igen.
Öhman har varit involverat i påverkansarbetet i drygt två år. Under den här tiden har vi bland annat träffat ledande
befattningshavare, ställt frågor på årsstämman och bidragit med synpunkter på arbetet. Vi har samarbetet med flera
andra organisationer, framför allt GES som är en oberoende och internationell rådgivare inom hållbara investeringar.
Resultatet av arbetet har inneburit nya interna rutiner för hur ÅF kontrollerar och utvärderar potentiella projekt.
Bland annat har ett nytt riskbedömningssystem implementerats och nya processer har införts för hållbarhetsarbetet.
Dessa system och processer har ytterligare stärkts och justerats efter samtal med GES och andra intressenter.
Under slutet av 2016 gjordes bedömningen att ÅF hade genomfört tillräckliga insatser, som skapat varaktig förändring
i företaget, för att påverkansarbetet skulle kunna avslutas. Öhman ser det här som ett bra exempel på att vi ofta når
längre om vi stannar kvar som ägare än om vi lämnar. Som Dr Phil brukar säga: ”If you’re not part of the solution,
you’re part of the problem”.
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Energiomställning skapar gröna möjligheter – rapport från det tyska
industriundret
Ett par gånger om året beger sig våra förvaltare ut på studieresor för att fördjupa sina
kunskaper och med egna ögon se vad som sker ”på fältet”. Precis före årsskiftet
gjorde vår fondförvaltare Ylwa Häggström en resa genom det tyska industriundret.
Här fick hon ta del av de senaste innovationerna inom bland annat bil- och elindustrin
– två industrier som påverkas i grunden av omställningen till ett hållbart samhälle.
I Tyskland har man bestämt att helt avskaffa kärnkraften, vilket har påskyndat
framväxten av förnyelsebar energi. Enorma investeringar har gjorts i vindkraftverk för att
på sikt täcka upp den tyska industrins energibehov. Men eftersom det blåser bäst på och vid
Nordsjön och industrin i huvudsak är lokaliserad i söder har effektiva och moderna kraftnät blivit en allt viktigare
fråga.
- De flesta tyska kärnkraftverk är belägna i söder nära industrin. Dessutom är kärnkraftverken få till antalet och enkla
att styra, vilket har gjort distributionen av energi smidig. De förnyelsebara energikällorna är både fler och mer
oberäkneliga, eftersom de är beroende av väder och vind. Därför kommer betydande investeringar i kraftnäten att
krävas under lång tid, berättar Ylwa.
Att rusta upp och bygga ut kraftnätet är en stor infrastrukturfråga, vilket innebär att den i hög grad är beroende av
politiska beslut. Dagens politiska klimat kan inte beskrivas som förutsägbart och även Tyskland går snart till val. Det
betyder att det råder stor osäkerhet för i vilken takt investeringar kommer att ske och vilka energikällor som framöver
kommer att prioriteras. Men att bolag med verksamhet inom kraftnät kommer att gynnas är knappast osäkert.
Aktörerna med kompetens för att bygga högspänningsledningar är relativt få till antalet. Ett bolag är Siemens som
Öhman redan i dag har i sin fond Global Hållbar. Även de företag som producerar elinstallation till byggnader,
exempelvis kontakter och reläer, bedöms gynnas av utvecklingen. Här kan Schneider nämnas som exempel.

Vem vinner kriget om elbilen?
En annan stor tysk industri som påverkas av omställningen till hållbara energikällor är bilindustrin, där övergången
från förbränningsmotorer till bilar drivna av batteri pågår för fullt. Teknikskiftet gör att traditionella biltillverkare som
BMW och Mercedes tappar den konkurrensfördel de haft i tekniskt kunnande, vilket öppnar upp för nya aktörer
såsom Tesla. Trots det är det svårt att idag förutsäga vem som kommer att gynnas mest av den pågående
förändringen.
- Även om elmotorn är en betydligt enklare produkt är det inte givet att de traditionella biltillverkarna kommer att
förlora sin position. Att massproducera bilar är ingen enkel sak, utan kräver betydande kompetens och erfarenhet. Här
återstår att se om uppstickarna på allvar kan konkurrera med de etablerade aktörerna, resonerar Ylwa.
Vem som blir framtidens biltillverkare är således svårbedömt, något som fått många att i stället titta närmare på
batteribranschen som kommer att gynnas oavsett vem som producerar. I denna bransch återfinns aktörer som
Samsung SDI och underleverantören W-Scope, två företag som Öhman valt att investera i.
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- Många bedömare ser 2025 som ett rimligt datum för elbilen att på allvar vara etablerad på marknaden. Då skulle 25
procent av bilarna kunna vara elbilar. Det hade i sin tur krävt ungefär 20 gånger så hög produktion av batterier som
idag. Onekligen ett gynnsamt läge för bolag aktiva inom batteriproduktion, slår Ylwa fast.
På vägen fram till 2025 måste dock mycket ske. Dagens batterier behöver bli billigare och öka sin räckvidd. En annan
viktig fråga är möjligheten att snabbare ”tanka”. I dag tar det cirka 20 - 30 minuter att snabbtanka – alldeles för lång
tid för dagens stressade bilist.
Besöket i Tyskland visade dock att utvecklingen går snabbt framåt. Moderniserade kraftnät och elbilar har länge sett
som framtidsfrågor – nu har vi nått dit. För den som vill investera hållbart är detta en välkommen utveckling, eftersom
den gynnar de bolag som satsar på och äger grön teknologi. Det ger bra resultat för både planeten och ekonomin.

I vårt nyhetsbrev lyfts aktuella frågor och utmaningar som vi och branschen möter. Ambitionen är att ge en ärlig
inblick i hur finansmarknaden tar ansvar för en mer hållbar framtid. Jag som skriver heter Fredric Nyström och är chef
för ansvarsfulla investeringar på Öhman, men hela vårt team och även andra intressenter är med och bidrar med sina
perspektiv. Med dessa ord önskar jag er alla en bra inledning på 2017!

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Se även viktig information på nästföljande sida.
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VIKTIG INFORMATION
Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Wealth Management AB, ett svenskt värdepappersbolag
och E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag vilka båda står under Finansinspektionens tillsyn samt av Banque
Öhman S.A., en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg
(tillsammans kallade ”Öhman”). Brevet har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och det
är avsett enbart för de mottagare som erhållit det direkt från Öhman. Brevet får inte vidaresändas eller kopieras, helt
eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Brevet får speciellt inte skickas till eller göras
tillgängligt, och det är inte avsett att vara tillgängligt, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där
publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad.
Marknadskommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta
i tillämplig lagstiftning och det har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa
investeringsanalytikers oberoende. Varken brevet eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller
rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av
informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål utan. All sådan
användning ansvarar mottagaren själv för. Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara
betydande. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika
för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge
och politiska förhållanden. Fluktueringar Fluktuationer i växelkurser kan få investeringar och deras avkastning att öka
och minska i värde.
En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information
som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella
investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan öka och
minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Skäliga ansträngningar har gjorts
för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den
baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets
riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktinformation till avsändaren av denna marknadskommentar
E. Öhman J:or Wealth Management AB
Box 7244, 103 89 Stockholm
+46 8-407 58 00
556563-7039
www.ohman.se

E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837, 103 98 Stockholm
+46 20-52 53 00
556050-3020
www.ohman.se
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