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Inledning
Styrelsen i Teknik Innovation Norden Fonder AB (”Bolaget”) har fastställt följande hållbarhetspolicy.
Denna policy ska vid var tid vara uppdaterad och vara föremål för årlig översyn. Ansvarig för att denna policy
uppdateras årligen är VD eller av VD utsedd person.

Omfattning av policy
Denna policy utgör grunden för hur Bolaget ser på hållbara investeringar. Policyn omfattar samtliga av Bolaget
förvaltade fonder. Eftersom policyn utgör en grund, står det fondernas förvaltare att ta mer långtgående hänsyn
till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten än vad som anges i policyn.

Filosofi
Bolagets fonders övergripande filosofi för ansvarsfulla investeringar är att bolag noterade på nordisk börs med
långsiktiga ägare som engagerar sig i dialog med bolagen har goda möjligheter att agera hållbart. Fondernas
målsättning är att bidra till en god dialog mellan bolag och ägare i syfte att etablera eller stärka en existerande
process av ständig förbättring på hållbarhetsområdet.
Bolaget tillämpar en välj in/välj bort metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar och exkluderar
bolag vars verksamhet inte överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition.
Bolaget följer dessutom FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar och beaktar även FN Global Compact och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Bolagets fonder har generellt, genom sina respektive investeringsstrategier, ett lågt direkt klimatavtryck i form av
koldioxidutsläpp.
Påverkar
Bolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Bolaget, har genom förvaltarna,
kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Bolaget engagerar sig även i direkt dialog med
ledningar och styrelser för de bolag fonderna investerar i för att påverka dem i en mer hållbar riktning: oavsett var
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bolagen befinner sig på ”hållbarhetsskalan”. Bolaget arbetar även med bolagspåverkan i egen regi och avser att
utnyttja nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en
gynnsam riktning, när andelsägarnas gemensamma intresse kan gagnas.
Hållbarhetsaspekter
Bolaget beaktar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning vilket kortfattat innebär att våra förvaltare tar, när förvaltarna
väljer innehav till fonderna, hänsyn till ESG-faktorer så som bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter,
frågor om ersättning till ledande befattningshavare och motverkande av korruption, miljöaspekter (t.ex. bolagets
inverkan på miljö och klimat) samt till sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling).
Väljer in
Bolaget är en aktiv förvaltare som noggrant väljer innehav till fonderna baserat på bolagsanalys. Våra förvaltare
tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar hållbarhetsaspekter och införskaffar på så sätt en djup kunskap om
varje innehav vilket vi tror är förutsättning för att kunna integrera/välja in hållbarhet i investeringsprocessen,
vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonderna.
Väljer bort
Det är bolagsanalysen som ligger till grund för alla investeringsbeslut och det är många bolag som vi väljer att inte
investera i av olika anledningar. Utöver det finns det produkter som vi systematiskt exkluderar i samtliga fonder.
Fonderna placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster: Klusterbomber, personminor,
kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, alkohol, tobak, pornografi och kol.
Ytterligare information avseende vilka produkter och tjänster Bolagets fonder väljer bort finns i fondernas
informationsbroschyrer på Bolagets webbplats (www.tinfonder.se).
Internationella principer
Bolaget undertecknande 2020 under PRI. Riktlinjerna består av sex principer som Bolaget har åtagit sig att följa.
De sex principerna innebär i korthet följande:
1.

Vi ska beakta ESG-aspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2.

Vi ska vara aktiva ägare och beakta ESG-frågor i våra egna riktlinjer och i vårt arbete.

3.

Vi ska verka för en större öppenhet kring ESG-frågor i de bolag vi investerar i.

4.

Vi ska aktivt verka för att främja acceptans och implementering av principerna inom finansbranschen.

5.

Vi ska arbeta tillsammans för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6.
Vi ska rapportera kring våra aktiviteter och framsteg vad gäller vårt arbete med att implementera
principerna.
Bolaget följer och beaktar även principerna FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
FN Global Compact – innefattar tio principer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption
(www.unglobalcompact.org).
OECD:s riktlinjer för multinationella bolag – innefattar bl.a. frågor kring mänskliga rättigheter, offentliggörande av
information, anställda, miljö, mutor och anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens m.m. (www.oecd.org).
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Bolaget undviker därmed att fonderna investerar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella
normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Bolagets fonder
underkänner dessutom bolag för investering där fonderna inte ser en förändringsvilja eller där fonderna bedömer
att bolagen inte kommer att komma till rätta med identifierade problem under en acceptabel tidshorisont.
Hållbarhet i ägarutövandet
Bolaget agerar uteslutande utifrån våra andelsägares gemensamma intresse.
För oss innebär vårt aktieägarengagemang en möjlighet att på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt främja
en god utveckling i de bolag som fonderna investerar i och att, genom vår förvaltning, öka värdet på våra
andelsägares tillgångar. Vårt ägararbete innefattar att ta hänsyn till principer för arbete med miljö, socialt
ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).
Bolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar
samt deltagande och röstning på bolagsstämmor vilket även innefattar att utöva andra rättigheter knutna till
aktieinnehavet. Påverkan sker i första hand med bolag eller emittenter där fonderna har betydande innehav. De
allra flesta dialoger syftar till att uppmuntra bolagen att identifiera, bedöma, hantera och följa upp sina mest
väsentliga hållbarhetsområden. Genom att föra dialoger och träffa representanter för de flesta portföljbolag,
oftast i samband med rapportering, större företagsnyheter av materiell karaktär och vid liknande tillfällen får vi en
god förståelse för hur bolagen sköts samt får en möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor.
Bolaget samarbetar i normalfallet inte med andra aktieägare men det kan förekomma i de fall det kan gagna
andelsägarnas gemensamma intresse.
För mer information kring vårt ägarstyrningsarbete, se våra Principer för aktieägarengagemang på vår webbplats.
Övrigt
Ytterligare information om Bolagets hållbarhetsarbete och fondernas hållbarhetsinformation finns tillgänglig på
Bolagets webbplats och i informationsbroschyrer och årsberättelser samt i Bolagets årliga hållbarhetsrapport till
årsredovisningen.
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