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Styrelsens regler om
ansvarstagande och hållbarhet
AMF Fonder AB ska i placeringsverksamheten beakta de möjligheter och de risker som följer av
bolagens hantering av de hållbarhetsutmaningar som världen står inför. AMF Fonder AB strävar efter
att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål i Parisavtalet (Agenda 2030) samt ta hänsyn till ansvarstagande och hållbarhet, som en integrerad del i fondförvaltningen och i arbetet med att skapa en hög avkastning. Bedömningarna ska utgå från en helhetssyn och AMF Fonder AB ska sträva efter att placera fondernas medel i bolag som arbetar aktivt med
hållbarhetsfrågor.
De krav som enligt styrelsens regler om ansvarstagande och hållbarhet ska beaktas är:
•
•
•

•

Hänsyn ska tas till hållbarhetsrisker som en integrerad del i investeringsbeslut. Därvid ska ett
investeringsbesluts negativa konsekvenser beaktas.
AMF Fonder AB ska sträva efter att investera i bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.
AMF Fonder AB ska bara investera i bolag som lever upp till de principer för hållbart
företagande och internationella konventioner avseende kontroversiella vapen som AMFkoncernen ställt sig bakom.
AMF Fonder stödjer Parisavtalet och beaktar koldioxidavtrycket i våra investeringar.

AMF Fonder AB ska bedriva ett strukturerat påverkansarbete avseende ansvarstagande och hållbarhet,
samt att verka för en jämn könsfördelning i styrelser. Arbetet kan bedrivas genom dialoger,
gemensamma initiativ eller när så är möjligt genom ägardirektiv.
Om det konstaterats att ett bolag där AMF Fonder AB investerat har brutit mot grundläggande
principer för hållbart företagande eller mot internationella konventioner avseende kontroversiella
vapen, kan AMF Fonder AB initiera en dialog med företaget. Om det bedöms att dialogen inte kommer
att ge önskat resultat ska innehavet avyttras. Bedömningen av problemet och dialogen ska
dokumenteras liksom avyttringsbeslutet. En eventuell avyttring ska ske på ett ansvarsfullt sätt med
hänsyn till avkastningen för AMF Fonder AB:s kunder. Dialoger ska normalt inte föras med stater eller
överstatliga emittenter.
AMF Fonder AB ska beakta innehavsbolagens koldioxidavtryck vid alla investeringsbeslut. AMF
Fonder AB ska vid investeringar i sektorer som har ett högt koldioxidavtryck (energi,
samhällsnyttigheter och basmaterial), sträva efter att investera i de bolag som relativt sett andra
aktörer i samma sektor, har ett lågt koldioxidavtryck. AMF Fonder AB ska helt undvika investeringar i
bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 5 procent av bolagets omsättning. Minskningen av
koldioxidavtrycket ska därutöver uppnås genom att investera i bolag som arbetar aktivt med
hållbarhet och genom en dialog med innehavsbolagen. AMF Fonder mäter och redovisar
koldioxidavtrycket för aktieinnehavet i samtliga fonder halvårsvis.
AMF Fonder AB investerar inte i bolag som producerar eller distribuerar tobak eller pornografi och
inte heller i bolag vars omsättning kommer från kommersiell spelverksamhet (hasardspel).
Vissa hänvisningar till interna regler är borttagna för att underlätta läsandet.

