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Produktnamn: 

   AKP Sverige Balanserad
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Artikel 8-rapportering

1. I VILKEN UTSTRÄCKNING UPPFYLLDES DE MILJÖMÄSSIGA OCH/ELLER SOCIALA

EGENSKAPER SOM FRÄMJAS AV DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

Denna rapport är utformad i överensstämmelse med de periodiska rapporteringskraven i SFDR-förordningen och ger information

om hur produkten främjar följande miljömässiga och/eller sociala egenskaper:

Exkludering/uteslutningar

Produkten utesluter företag som:

- är involverade i oetiska eller kontroversiella aktiviteter.

- är involverade i aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan.

Aktivt ägarskap

Produkten försöker påverka företagens/emittenternas hantering av hållbarhetsfrågor genom aktivt ägande genom att:

- att föra dialog med företagen om viktiga hållbarhetsämnen.

- att rösta om förslag om viktiga hållbarhetsämnen.

Produkten är inte skyldig att investera i hållbara investeringar i enlighet med EU:s taxonomi.



1.1 HUR FUNGERADE HÅLLBARHETSINDIKATORERNA?

EXKLUDERINGAR

Totalt antal restriktioner

Antal innehav av produkten i emittenter/företag på

restriktionslistor

Uteslutningar av företag/emittenter baserat på

- Utökade hållbarhetsstandarder

- Deltagande i oetiska och kontroversiella aktiviteter

- Deltagande i aktiviteter som har en betydande

negativ påverkan på klimatet

Indikator

Antal exkluderade företag/emittenter 

Bindande element

Produkter exklusive företag/emittenter som omfattas

av aktuell restriktionslista eller restriktionskategori.

Data per 30.09.2022

Restriktionskategori Delkategori Gällande för

produkt

Antal

restriktioner

% av

jämförelseindex

Utökade hållbarhetsstandarder Företag Nej 0 0%

Utökade hållbarhetsstandarder Länder Ja 0 0%

Oetiska och kontroversiella aktiviteter Pornografi Nej 0 0%

Oetiska och kontroversiella aktiviteter Kommersiell
spelverksamhet

Nej 5 3%

Oetiska och kontroversiella aktiviteter Militärutrustning Nej 2 0%

Oetiska och kontroversiella aktiviteter Kontroversiella
vapen

Nej 0 0%

Oetiska och kontroversiella aktiviteter Alkohol Nej 0 0%

Oetiska och kontroversiella aktiviteter Tobak Nej 1 2%

Betydande negativ påverkan på klimatet Termisk kol Ja 0 0%

Betydande negativ påverkan på klimatet Tjärsand Nej 0 0%

Betydande negativ påverkan på klimatet Torv för
produktion av el

Nej 0 0%

Betydande negativ påverkan på klimatet Termisk
kolbrytning

Nej 0 0%

Betydande negativ påverkan på klimatet Termisk kolkraft Nej 0 0%

Betydande negativ påverkan på klimatet Fossila bränslen Nej 5 0%

 



AKTIVT ÄGARSKAP - EMITTENTERNAS PÅVERKAN PÅ HÅLLBARHET (AKTIVITETER OCH DISKUSSIONSÄMNEN)

Dialoger rörande miljöfrågor

Dialoger rörande sociala frågor

Dialoger rörande bolagsstyrningsfrågor

Indikator

Antal aktiviteter och diskussionsämnen som tas upp

på en rullande 12-månadersbasis.

Bindande element

Att engagera sig i betydande hållbarhetsteman som

kan dyka upp

AKTIVT ÄGARSKAP - INVESTERADE FÖRETAGS PÅVERKAN PÅ HÅLLBARHETSFRÅGOR (RÖSTNING)

Röstning på bolagsstämmor rörande miljö- och sociala frågor

Omröstning om förslag som rör bolagsstyrning

Indikator

Antal förslag om miljö eller sociala frågor som

röstades fram

Bindande element

Rösta om miljö- och sociala förslag i enlighet med

röstningsriktlinjer och röstningsomfång



2. VILKA ÄR DE STÖRSTA INVESTERINGARNA I DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

Största investeringarna Sektor Land % tillgångar

Danske Hypotek Ab 1% 17.12.2025 Inte definierat Sverige 8,08

Stadshypotek Ab 2% 01.09.2028 Inte definierat Sverige 6,03

Swedish Covered Bond 0.5% 11.06.2025 Inte definierat Sverige 4,55

Skandinaviska Enskilda Banken Ab A Finans Sverige 4,24

Astrazeneca Plc (Sek) Hälsovård Sverige 3,23

Abb Ltd. Industri Sverige 3,15

Essity Ab B Dagligvaror Sverige 3,00

Nordea Bank Abp (Se) Sek Finans Sverige 2,91

Telia Company Ab Communication Services Sverige 2,82

Nolato Ab B New Industri Sverige 2,62

 

Data per 30.09.2022

3. I VILKEN UTSTRÄCKNING VAR INVESTERINGARNA I PRODUKTEN ANPASSADE TILL

EU:S TAXONOMI?

Eftersom de tekniska screeningskriterierna endast har definierats för verksamheter som väsentligt bidrar till miljömål

i form av begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar och dessa mål är de enda som för

närvarande är effektiva enligt EU-taxonomien, visar följande upplysningar i vilken utsträckning investeringarna i

produkten är anpassade till dessa två miljömål. De fyra andra miljömålen för taxonomin omfattar hållbar användning

och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar

samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Dessa kommer alla att omfattas av

rapporteringskrav för år 2022, vilket innebär att de kommer att redovisas i årsredovisningar som ges ut från år 2023.



3.1 HUR STOR ANDEL AV INVESTERINGARNA VAR I LINJE MED EU:S TAXONOMI?

I enlighet med EU:s taxonomi Q3 2022

Investeringar i enlighet med EU-taxonomin - Produkt 0,00%

Investeringar i enlighet med EU-taxonomin (möjliggörande aktiviteter) - Produkt 0,00%

Investeringar anpassade till EU:s taxonomi (övergångsaktiviteter) - Produkt 0,00%

 

Investeringar enligt EU:s taxonomi visar andelen investeringar i produkten som för närvarande överensstämmer med

EU:s taxonomi. Beräkningen baseras på investeringar som har egenrapporterad eller publicerad ekonomisk

verksamhet som uppfyller alla kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som följer av bl.a. EU:s

taxonomi.

På grund av saknade rapporterade data från bolagen redovisas 0 % investeringar enligt EU:s taxonomi. Siffran

förväntas uppdateras i framtida rapporter.

Principen "gör ingen betydande skada" i EU:s taxonomi gäller endast fondinvesteringar som tar hänsyn till EU:s kriterier

för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.

Underliggande investeringar i den andra delen av portföljen av denna finansiella produkt tar inte hänsyn till EU:s

kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.


