
 
 

Finansmarknadsaktör Carlsson Norén Asset Management AB 
Sammanfattning 
Carlsson Noren Asset Management AB beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut 
för hållbarhetsfaktorer. Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Carlsson Norén Asset Management AB. 
Denna redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden 
från 1 januari 2022 till den 31 december 2022. 
Beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer 
Carlsson Norén Asset Management AB beaktar i regel i all sin fondförvaltning och diskretionär förvaltning de 
huvudsakliga negativa konsekvenserna (Principal for Responsible Investment, PRI) av sina investeringsbeslut för 
hållbarhetsfaktorer som en del av sin investeringsprocess. Det kan exempelvis handla om miljöfrågor som klimat, 
utsläpp, resurs- och energieffektivitet samt vatten- och avfallshantering; eller sociala frågor som mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och en ansvarsfull leverantörskedja; eller god affärsetik och 
bekämpning av mutor och korruption.  
Indikator som gäller för investeringar i investeringsobjekt 
Indikator på negativa konsekvenser för 
hållbar utveckling 

Mått Vidtagna åtgärder, och 
planerade åtgärder och 
mål för nästa 
referensperiod 

KLIMATRELATERADE INDIKATORER OCH ANDRA MILJÖRELATERADE INDIKATORER 
Utsläpp av 
växthusgaser 

1.Utsläpp av 
växthusgaser 

Scope 1- växthusgasutsläpp Bolaget beaktar utsläpp av 
växthusgaser och inkluderar 
detta i överväganden som 
sker inför investeringsbeslut.  Scope 2- växthusgasutsläpp 

Scope 3- växthusgasutsläpp 
Sammanlagda utsläpp av 
växthusgaser 

2.Koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Bolaget beaktar 
koldioxidavtryck och 
inkluderar detta i 
överväganden som sker inför 
investeringsbeslut.  

3.Investeringsobjektets 
växthusgasintensitet 

Investeringsobjektets 
växthusgasintensitet 

Bolaget beaktar 
investeringsobjektets 
växthusgasintesitet och 
inkluderar detta i 
överväganden som sker inför 
investeringsbeslut.  

4.Exponering mot 
företag som är 
verksamma inom 
sektorn för fossila 
bränslen 

Andel av investeringar i företag 
som är verksamma inom sektorn 
för fossila bränslen 

Hållbarhetsrisker som kan 
påverka ett företags 
finansiella resultat är en 
integrerad del av 
övervägandena som sker 
inför investeringsbeslut vilket 
är i linje med FN:s principer 
för ansvarfulla investeringar 
(UNPRI) som bolaget åtagit 
sig att följa. 

5.Andel av icke-förnybar 
energiförbrukning och 
energiproduktion 

Investeringsobjektets andel av 
icke-förnybar energiproduktion 
från icke-förnybara energikällor, 
uttryckt i procent av totala 
energikällor 

Eftersom data än så länge är 
bristfällig kommer bolaget ta 
hänsyn till UN Global 
Compacts nr. 7.  Följaktligen 
beaktar bolaget 
försiktighetsprincipen, och i 
den mån det är möjligt, vidtar 
bolaget föreskrivna åtgärder. 

6.Energiförbrukningsint
ensitet per sektor med 
stor klimatpåverkan 

Energiförbrukning i GWh per 
miljon euro i intäkter från 
investeringsobjekt, per sektor 
med stor klimatpåverkan 

Eftersom data än så länge är 
bristfällig kommer bolaget ta 
hänsyn till UN Global 
Compacts nr. 7.  Följaktligen 



 
 

beaktar bolaget 
försiktighetsprincipen, och i 
den mån det är möjligt, vidtar 
bolaget föreskrivna åtgärder. 

Biologisk 
mångfald 

7.Verksamhet som 
negativt påverkar 
områden med känslig 
biologisk mångfald 

Andel av investeringar i 
investeringsobjekt med 
platser/projekt belägna i eller i 
närheten av områden med 
känslig biologisk mångfald där 
investeringsobjektens 
verksamhet påverkar dessa 
områden negativt 

Eftersom data än så länge är 
bristfällig kommer bolaget ta 
hänsyn till UN Global 
Compacts nr. 7.  Följaktligen 
beaktar bolaget 
försiktighetsprincipen, och i 
den mån det är möjligt, vidtar 
bolaget föreskrivna åtgärder. 

Vatten 8.Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten som 
genereras av investeringsobjekt 
per miljon investerande euro, 
uttryckt som ett vägt genomsnitt 

Eftersom data än så länge är 
bristfällig kommer bolaget ta 
hänsyn till UN Global 
Compacts nr. 7.  Följaktligen 
beaktar bolaget 
försiktighetsprincipen, och i 
den mån det är möjligt, vidtar 
bolaget föreskrivna åtgärder. 

Avfall 9.Farligt avfall och 
radioaktivt avfall 

Ton farligt avfall och radioaktivt 
avfall som genereras av 
investeringsobjekt per miljon 
investerande euro, uttryckt som 
ett vägt genomsnitt 

Eftersom data än så länge är 
bristfällig kommer bolaget ta 
hänsyn till UN Global 
Compacts nr. 7.  Följaktligen 
beaktar bolaget 
försiktighetsprincipen, och i 
den mån det är möjligt, vidtar 
bolaget föreskrivna åtgärder. 

INDIKATORER FÖR SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONALFRÅGOR, RESPEKT FÖR 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMT FRÅGOR RÖRANDE BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH 
MUTOR 
Sociala 
förhållanden 
och 
personfrågor 

10.Brott mot FN:s 
globala 
överenskommelse och 
OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 

Andel av investeringar i 
investeringsobjekt som har varit 
inblandade i brott mot FN:s 
globala överenskommelse eller 
OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 

Två gånger per år genomförs 
en granskning av innehaven i 
bolagets fonder. Syftet med 
sådana granskningar är att 
identifiera bolag som bedöms 
vara involverade i 
överträdelser av 
internationella normer, 
globala överenskommelser 
och riktlinjer. Vid händelse av 
en överträdelse inkluderas 
detta i en helhetsbedömning 
om huruvida innehavet ska 
avvecklas eller inte. 

11.Inga processer och 
efterlevnadsmekanism
er för att övervaka 
efterlevnaden av FN:s 
globala 
överenskommelse och 
OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 

Andel av investeringar i 
investeringsobjekt utan 
strategier för att övervaka 
efterlevnaden av FN:s globala 
överenskommelse eller OECD:s 
riktlinjer för multinationella 
företag eller mekanismer för 
klagomålshantering av brott mot 
FN:s globala överenskommelse 
eller OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 

Bolaget placerar inte i bolag 
som inte vidtar åtgärder för 
att komma till rätta med 
identifierade problem eller 
där bolaget bedömer att 
bolagen inte kommer att 
komma till rätta med 
problemen under en tid som 
fondbolaget bedömer som 
rimlig i det enskilda fallet. 

12.Ojusterad löneklyfta 
mellan könen 

Genomsnittlig ojusterad 
löneklyfta mellan könen hos 
investeringsobjekt 

Bolaget motsätter sig all typ 
av diskriminering i enlighet 
med UN Global Compatcs nr. 
6. Bolaget följer hur data 
utvecklas och gör en 



 
 

bedömning utefter 
omständigheterna. 

13.Jämnare 
könsfördelning i 
styrelsen 

Genomsnitt för manlig och 
kvinnlig representation bland 
styrelseledamöter i 
investeringsobjekt, utryckt i 
procentandel av samtliga 
styrelseledamöter 

Bolaget motsätter sig all typ 
av diskriminering i enlighet 
med UN Global Compact nr. 
6. Bolaget följer hur data 
utvecklas och gör en 
bedömning utefter 
omständigheterna.  

14.Exponering mot 
kontroversiella vapen 
(antipersonella minor, 
klusterammunition, 
kemiska vapen och 
biologiska vapen) 

Andel av investeringar i 
investeringsobjekt som är 
involverade i tillverkning eller 
försäljning av kontroversiella 
vapen 

Samtliga investeringsobjekt 
som är involverade i 
kontroversiella vapen 
exkluderas av bolaget i 
förvaltningen av bolagets 
fonder. 

Indikatorer som gäller för investeringar i statliga och överstatliga enheter 

Indikatorer för negativa konsekvenser 
för hållbar utveckling 

Mått Vidtagna åtgärder, och 
planerade åtgärder och 
mål för nästa 
referensperiod 

Miljö 15.Växthusgasintensitet Investeringsobjektens 
växthusgaseffekt 

Bolaget beaktar 
investeringsobjektets 
växthusgasintesitet och 
inkluderar detta i 
överväganden som sker inför 
investeringsbeslut. 

Sociala 
aspekter 

16.Investeringsobjekten
s hemvist där det 
förekommer bristande 
samhällsansvar 

Antal länder där 
investeringsobjekten har som 
hemvist där det förekommer 
bristande samhällsansvar (I 
absoluta tal och relativa tal, 
dividerat med samtliga länder 
där investeringsobjekten har sin 
hemvist), enligt internationella 
fördrag och konventioner, 
Förenta nationernas principer 
och i förekommandefall, 
nationell lagstiftning 

Två gånger per år genomförs 
en granskning av innehaven i 
bolagets fonder. Syftet med 
sådana granskningar är att 
identifiera bolag som bedöms 
vara involverade i 
överträdelser av 
internationella normer, 
globala överenskommelser 
och riktlinjer. Vid händelse av 
en överträdelse inkluderas 
detta i en helhetsbedömning 
om huruvida innehavet ska 
avvecklas eller inte. 

Indikatorer som gäller för investeringar i fastigheter 

Indikatorer på negativa konsekvenser för 
hållbar utveckling 

Mått Vidtagna åtgärder, och 
planerade åtgärder och 
mål för nästa 
referensperiod 

Fossila 
bränslen 

17.Exponering mot 
fossila bränslen genom 
fastigheter 

Andel av investeringar i 
fastigheter som är involverande i 
utvinning, lagring, transport eller 
tillverkning av fossila bränslen 

Eftersom tillgänglig data än 
så länge är bristfällig kommer 
bolaget ta hänsyn till UN 
Global Compacts nr. 7.  
Följaktligen beaktar bolaget 
försiktighetsprincipen, och i 
den mån det går, vidtar 
bolaget föreskrivna åtgärder. 

Energieffektivi
tet 

18.Exponering 
energieffektiva 
fastigheter 

Andel av investeringar i 
energieffektiva fastigheter 

Bolaget beaktar andel av 
investeringar i energieffektiva 
fastigheter och inkluderar 
detta i överväganden som 
sker inför investeringsbeslut. 



 
 

Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa 
konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer 
Principerna för Carlsson Norén Asset Management AB:s identifiering och prioritering av de huvudsakliga negativa 
konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer ska fastställas i ”Policy för hållbara och ansvarsfulla investeringar”. Policyn 
uppdateras vid behov och minst en gång per år och återfinns på bolagets hemsida under Hållbarhet. Den 
övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för 
en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag som fonderna har investerat i för att bolagens värde långsiktigt utvecklas 
på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Bolaget anser därför att det i dess uppdrag ingår att 
integrera väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i investeringsprocessen. 
Strategier för engagemang 
Mot bakgrund av karaktären på de värdepapper som bolagets fonder innehar föreligger det inget engagemang i 
ägarfrågor.  
Hänvisningar till internationella standarder 
FN:s Global Compact 
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) 
Principles for Responsible Investment (PRI) 

 


