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Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 

1.) Inledning 
Evida AB (nedan ”Bolaget”) ställer sig helt bakom Agenda 2030 och de 
17 globala målen för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer antog 
2015 och som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar 
och skapa fredliga och trygga samhällen. 

Bolaget ser positivt på EU-kommissionens arbete med att ta fram en 
handlingsplan som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten 
avseende ESG-aspekter och som bl.a. ska säkerställa att finansmark-
nadsaktörer inkluderar ESG-aspekterna i sina interna processer och i 
kundinformationen. ESG står för engelskans "environmental, social and 
governance" och utgör de tre områden som ofta refereras till inom ra-
men för arbetet med hållbara investeringar.   

 

2.) Bakgrund 
Den 10 mars 2021 börjar EU:s hållbarhetsförordning (även kallad SFDR 
och discolsureförordningen) att tillämpas (nedan ”förordningen”). För-
ordningen fastställer gemensamma regler för finansmarknadsaktörer 
och finansiella rådgivare om transparens med avseende på integrering 
av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för håll-
bar utveckling i sina processer. Bolaget omfattas av förordningen i 
egenskap av finansmarknadsaktör när det tillhandahåller portföljför-
valtningstjänst I och II samt som finansiell rådgivare vid tillhandahål-
lande av investeringsrådgivning. 

Vidare ska hållbarhetsrelaterade upplysningar tillhandahållas med av-
seende på finansiella produkter. Med finansiell produkt avses bl.a. såd-
ana portföljförvaltningsuppdrag som Bolaget kan tillhandahålla sina 
kunder.  

Syftet med förordning är att öka transparensen och minska informat-
ionsasymmetrin mellan å ena sidan de finansiella aktörerna och å andra 
sidan investerarna avseende hållbarhetsrelaterade aspekter. Förord-
ningen är en del av den övergripande ambitionen att påskynda 
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omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirku-
lär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och 
Parisavtalet som anses vara central för att EU ska kunna bli långsiktigt 
ekonomiskt konkurrenskraftigt. 

Med ”hållbarhetsrisk” avses en miljörelaterad, social eller styrningsrela-
terad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha 
en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens 
värde, och med ”hållbarhetsfaktorer” avses miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt be-
kämpning av korruption och mutor. 

I detta dokument lämnar Bolaget den information som krävs och följer 
av förordningen. Parallellt med förordningen kommer ett antal detalj-
regler att antas löpande under 2021 som börjar tillämpas den 1 januari 
2022. Syftet med detaljreglerna är att etablera en gemensam standard 
för redovisning av hållbarhetsaspekter inom EU och att underlätta för 
investerare att göra jämförelser mellan olika finansiella institut och fi-
nansiella produkter och kunna välja de produkter som bäst passar den 
enskilda kunden. Bolaget följer löpande utvecklingen och kommer an-
passa och uppdatera sin informationsgivning varefter dessa regler och 
standarder fastställs. 

 

3.) Transparens i fråga om policyer för hållbarhetsrisker 
(art. 3 i förordningen) 

3.1) Investeringsrådgivning och Portföljförvaltningstjänst I 

Som oberoende investeringsrådgivare åligger det Bolaget att bedöma 
ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument, som inte 
har koppling till Bolaget, för att säkerställa att kundens investeringsmål 
kan tillgodoses på lämpligt sätt. 

Bolaget har inga egna finansiella instrument och Bolagets arbete med 
att bedöma och välja ut fonder sker mot bakgrund av Bolagets grund-
läggande investeringsfilosofi som bygger på övertygelsen om att priser 
på likvida kapitalmarknader återspeglar tillgänglig information om 
grundläggande värden och marknadsaktörernas sammanlagda för-
väntningar. I den mån hållbarhetsrisker är väsentliga menar Bolaget att 
detta kommer att återspeglas i priset för ett finansiellt instrument. 



 

2021-03-15 

 

Evida AB 
Box 193  
201 21 Malmö 
Besöksadress: Skeppsbron 3  www.evida.se 

3(8) 

Bolaget tar ändå hänsyn till hållbarhetsrisker på följande sätt: 

Diversifiering 

Eftersom hållbarhetsrisker kan påverka bolag på olika sätt, väljer 
Bolaget fonder som investerar i en bred diversifierad grupp av 
värdepapper i många olika branscher och länder för att mini-
mera effekterna av risker som varje enskilt bolag i fonden står in-
för. 

Forskning 

Bolaget bevakar och följer den vetenskapliga forskning som un-
dersöker förhållandet mellan hållbarhetsrisker och avkastning 
på investeringar. 

Bevakning  

För att hjälpa investerare och potentiella investerare att bedöma 
sin exponering för hållbarhetsrisk, bevakar Bolaget hur fonder 
som väljs ut redovisar hur de arbetar med hållbarhetsfaktorer 
och vilken exponering de har mot dessa faktorer. I valet av fon-
der föredrar Bolaget fonder som på ett tydligt och transparent 
sätt redovisar sitt arbete med och sin exponering mot hållbar-
hetsfaktorer. 

Kundens preferenser 

I samband med lämplighetsbedömningen frågar Bolaget alla 
kunder vilken inställning de har till hållbarhetsrisker och hållbar-
hetsfaktorer. För de kunder som uttalar att de vill att deras kapi-
tal ska investeras med särskilt beaktande av hållbarhetsrisker 
och hållbarhetsfaktorer väljer Bolaget fonder som, så långt det 
är möjligt, uppfyller dessa krav. 

 3.2) Portföljförvaltningstjänst II 

När det gäller Portföljförvaltningstjänst II har Bolaget valt att integrera 
hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess genom följande åtgär-
der: 

Aktier som listas på AP7:s svarta lista 

Aktier som listas på AP7:s s k ”svarta lista” kommer inte att ingå i en en-
skild portfölj även om de återfinns i det aktuella universet av möjliga 
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aktier. AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad 
det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption el-
ler som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. 

Så här skriver AP7 om vilka bolag de svartlistar: 

”AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kra-
ven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit un-
der och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio princi-
per, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, ar-
betsvillkor, miljö och korruption. AP7 svartlistar företag som del-
tar i utveckling och produktion av kärnvapen. Från och med 
granskningen i december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkon-
vention en av de normer vi utgår från i vår analys.” 

Listan från december 2020 återfinns här: https://www.ap7.se/app/uplo-
ads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf 

Beaktande av risker inom investeringsbeslutsprocessen 

Inom ramen för investeringsbeslutsprocessen utvärderas de olika bolag 
som kan komma att investeras i baserat på bl.a. offentligt publicerad in-
formation som årsredovisningar och andra finansiella rapporter. 

Vidare integreras hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för de 
enskilda portföljerna baserat på de val som den enskilda kunden har 
gjort. Se mer om detta nedan under avsnitt Transparens i fråga om inte-
greringen av hållbarhetsrisker (art. 6 i förordningen). 

 

4.) Transparens i fråga om negativa konsekvenser för 
hållbar utveckling på enhetsnivå (art. 4 i förord-
ningen) 

Utöver vad som beskrivs i detta dokument beaktar inte Bolaget, i dags-
läget, enskilda investeringars negativa konsekvenser för hållbarhetsfak-
torer.  

Skälet till detta är att säkerställa att den information som Bolaget för-
medlar är relevant och inte riskerar vara otydlig eller vilseledande för 
kunden. Bolaget anser att genomlysningen och metoderna för att 
kunna mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för 
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närvarande inte är tillräckligt utvecklade och tillförlitliga. Data från de 
bolag och fonder som Bolaget kan komma att investera i anses inte 
vara så pass fullständig att den kan ge ett tillräckligt tryggt underlag för 
analys. Inte heller är metoderna för att hämta in data från bolag tillräck-
ligt automatiserad beaktat Bolagets tjänster och produkter. Med det 
sagt pågår flera internationella initiativ för att ta fram standardiserade 
data som kan användas för bl.a. mätning av negativa konsekvenser t.ex. 
inom IOSCO Sustainable Finance Network. Bolaget bevakar löpande 
detta arbete och har för avsikt att beakta negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns 
tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informat-
ionen i detta dokument.  

 

5.) Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband 
med integreringen av hållbarhetsrisker (art. 5 i för-
ordningen)  

Bolaget vidtar inga särskilda åtgärder vad avser integreringen av håll-
barhetsrisker vid fastställande av de anställdas ersättningar (lön, pens-
ion, friskvård m.m.). Anställda i Bolaget erhåller endast fast ersättning 
och ingen rörlig ersättning (bonus). Årlig revidering av anställdas fasta 
ersättning görs utifrån ett antal kriterier varvid integreringen av hållbar-
hetsrisker inte för närvarande utgör ett sådant kriterium. 

 

6.) Transparens i fråga om integreringen av hållbarhets-
risker (art. 6 i förordningen) 

A. Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsriskerna är integrerade i 
investeringsbesluten 

Investeringsrådgivning och Portföljförvaltningstjänst I 

Utöver det som beskrivs ovan om att Bolaget menar att väsentliga håll-
barhetsrisker återspeglas i priset för ett finansiellt instrument, beaktar 
och integrerar Bolaget hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och 
i investeringsbesluten för de enskilda mandaten/ portföljerna i de fall 
kunden uttalat att detta är viktigt för kunden. För de kunder som 
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uttalat detta väljer Bolaget fonder som, så långt det är möjligt, uppfyller 
detta krav. 

Portföljförvaltningstjänst II 

Utöver det som beskrivs ovan om exkludering av de aktier som listas på̊ 
AP7:s s k ”svarta lista”, beaktar och integrerar Bolaget hållbarhetsrisker i 
investeringsbesluten för de enskilda mandaten/portföljerna baserat på 
Bolagets ”valbara hållbarhetsaspekter”. Nedan följer en redogörelse för 
hur detta integreras i investeringsbeslutsprocessen.  

Innan en placeringsstrategi tas fram för den enskilda kunden behöver 
kunden ta ställning till ett så kallat etiskt urval. Detta val resulterar i en 
exkludering av branscher och/eller subindustrier som faller inom 
nedanstående kategorier om kunden har gjort ett sådant val. Kunden 
kan välja bort en, ingen eller flera kategorier. Genom kundens etiska ur-
val väljs de relevanta områdena bort i investeringsbeslutsprocessen och 
kommer att undvikas helt i kundens portfölj. 

Vapen och försvar 

Bolag där en del av intäkten kommer från produkter eller tjänster som 
används som vapen eller i försvarsverksamhet. Till exempel svenska 
SAAB som tillverkar spaningsflygplan och amerikanska Sturm, Ruger & 
Co som tillverkar skjutvapen. 

Tobak 

Bolag där en del av intäkten kommer från tobaksvaror. Till exempel 
svenska Swedish Match som tillverkar snus eller amerikanska British 
American Tobacco som tillverkar cigaretter. 

Alkohol 

Bolag där en del av intäkten kommer från alkoholhaltiga drycker. Till ex-
empel det danska bryggeriet Carlsberg eller franska LVMH (Moet Hen-
nessy Louis Vuitton) som tillverkar bland annat vin och cognac. 

Kasino och betting 

Bolag där delar av intäkten kommer från kasino- eller bettingverksam-
het. Till exempel svenska Kindred Group och Angler Gaming. 
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Fossila bränslen 

Bolag där delar av intäkterna kommer från fossila bränslen så som kol, 
olja eller naturgas. Till exempel det svenska oljebolaget Lundin Energy 
eller det norska energibolaget Equinor. 

Kategorierna är definierade utefter vår dataleverantör, Infronts, bran-
schindelning: 

● Alkohol (Subsectors: Brewers, Distillers & Vintners)  

● Försvar (Subsectors: Aerospace, Defense) 

● Kasino & spel (Subsectors: Gambling) 

● Tobak (Subsectors: Tobacco) 

● Fossila bränslen (Subsectors: Oil & Gas, Gas Distribution, Mul-
tiutilities, Conventional Electricity) 

Utöver att sortera bort de ovan listade sektorerna och/eller sub-
sektorerna för de industrier kunden valt bort har en manuell översyn 
gjorts av det befintliga aktieurvalet för att sortera bort bolag som be-
döms ha verksamhet inom de industrier kunden valt bort. 

Bolag som bedöms vara investmentbolag eller har liknande verksam-
het kommer inte heller ingå i portföljen, även om de återfinns i aktiein-
dexen ovan, bland annat av anledningen att de bolagens innehav kan 
hamna i en kategori som kunden inte vill investera i. 

B) Resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga in-
verkan på avkastningen för de finansiella produkter som de tillhan-
dahåller 

När man utesluter enskilda bolag eller hela subindustrier ur ett urvalsu-
niversum kan det få såväl negativa som positiva konsekvenser på av-
kastningen. Bolaget bevakar den vetenskapliga forskning som undersö-
ker förhållandet mellan hållbarhetsrisker och avkastning på investe-
ringar. 

Bolaget har för avsikt att beakta negativa konsekvenser för hållbarhets-
faktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. 
När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta do-
kument. 
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Med avseende på den exkluderingen som sker för alla portföljer inom 
Portföljförvaltningstjänst II via AP7:s svarta lista får detta en mindre ef-
fekt då de bolag som återfinns på listan utgör en mindre del av de akti-
eindex urvalet är baserat på. 


