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Detta dokument avser rapportering enligt Förordningen om hållbarhetsrelaterade
upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU 2019/2088, SFDR)
för AMF Räntefond Mix. Standarden används till dess de delegerade akter som komplett
erar ovan förordning börjar tillämpas.
Dokumentet uppdaterades senast 20 december 2021.
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Transparens i fråga om integrering av hållbarhets
risker, om främjandet av miljörelaterade eller
sociala egenskaper, och om hållbar investering.
Fonden har hållbara investeringar som mål
Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller
sociala egenskaper
Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut,
utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala
egenskaper eller har hållbar investering som mål
Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring
nedan)
Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar
hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisker avses
miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade
händelser (ESG) eller omständigheter som, om de
skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiellt
negativ inverkan på investeringens värde.
I förvaltningen av fonden tas hänsyn till hållbarhetsrisker genom att förvaltaren väljer in och väljer
bort investeringar i enlighet med vad som beskrivs
nedan under rubriken ”Metoder som används för
att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett
hållbarhetsrelaterat mål”. Som en följd av det systematiska arbetet med hållbarhetsrisker i fonden
förväntas avkastningen påverkas positivt eftersom
risken för hållbarhetsrisker minskar.
AMF Fonder mäter hållbarhetsrisken i fonden
med hjälp av en leverantör av hållbarhetsanalys*.
Som en följd av det systematiska arbetet med att
integrera hållbarhetsanalys i investeringsprocessen
bedöms hållbarhetsrisken i AMF Räntefond Mix
som låg enligt bolagets bedömning. Det innebär en
begränsad risk för en negativ påverkan på fondens
avkastning till följd av hållbarhetsrisker.
* Hållbarhetsriskbedömningen utgår från Sustainalytics ESG Risk Rating.
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt
hållbara verksamheter
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som
syftar till att etablera gemensamma kriterier för
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.
Metoder som används för att integrera hållbarhets
risker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper
eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden väljer in
Fondbolagets kommentar: Vi tror att bolag som
arbetar aktivt med hållbarhet inom miljö-, sociala
och bolagsstyrningsfrågor har större möjlighet
till långsiktigt hög avkastning. Vid investeringar
i räntebärande papper tar förvaltaren hänsyn
till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten.
Hållbarhetsaspekterna utgår ifrån Styrelsens regler
om ansvarstagande och hållbarhet och bolagens
hantering av risker och möjligheter kopplade till
hållbarhet (ESG-analys). Förvaltaren använder sig
bland annat av externa hållbarhetsanalyser. I de
fall där det inte finns någon tillgänglig hållbarhetsanalys ansvarar förvaltaren för att göra en egen
bedömning. Den bedömningen prövas i AMFs Råd
för ansvarsfulla investeringar och måste godkännas
av AMF Fonders Vd. Fonden investerar i gröna
obligationer när motparten uppfyller våra hållbarhetskrav och där vi ser en avkastningspotential till
våra kunder.
Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i
följande produkter och tjänster. Högst fem procent
av omsättningen i det bolag där placeringen sker får
avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.
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Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Kommersiell spelverksamhet
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar
inte i bolag som bedriver kommersiellt hasardspel.
Pornografi
Kol
Övrigt
Fondbolagets kommentar: AMF Fonder är
restriktiva vad gäller investeringar i fossila bränslen. Enligt vårt interna regelverk ska vi vid sådana
investeringar sträva efter att investera i de bolag
som har lägre klimatavtryck än andra i samma sektor, under förutsättning att bolaget har ett medvetet
hållbarhetsarbete i övrigt.
Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN
Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar
åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att
bolagen inte kommer att komma tillrätta med
problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en
handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt
tidsperiod.
Fondbolagets kommentar: Vårt arbete utifrån
metoderna för att välja in och välja bort gör att vi
generellt sett har mycket få bolag som konstateras
agera i strid med internationella normer. Våra
interna regler tillåter fonden att vara fortsatt investerade i sådana bolag förutsatt att vi bedömer dels
att bolaget kommer komma tillrätta med problemen
under en rimlig tid, dels att vi på egen hand eller
tillsammans med andra investerare kan försöka
påverka bolaget i rätt riktning. I praktiken omfattar
det dock främst svenska innehavsbolag där vi har
större möjlighet till insyn och dialog. Två gånger
om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att
de företag som vi investerar i följer internationella
normer som t.ex. Global Compacts principer.
Vi investerar inte i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.
AMF Fonders hållbarhetsarbete
I fondens årsberättelse som publiceras årligen i
mars går det att läsa om hur fonden arbetar med
hållbarhet. Årsberättelser finns på
https://www.amf.se/vara-fonder/rapporter/
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