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Vi arbetar ständigt för att kunna erbjuda våra sparare ett hållbart fondutbud. Därför
genomför vi kontinuerligt hållbarhetsanalyser av fondernas innehav för att säkerställa att
de bolag som vi har investerat i uppfyller våra kriterier avseende miljö, sociala frågor och
affärsetik.
Det handlar om att ta samhällsansvar och bygga ett samhälle för kommande generationer.
Case förespråkar god miljömässig och social standard samt god etik i de företag som vi
investerar i och vi är övertygade om att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig
hänsyn i sin verksamhet innebär risker som vi investerare bör vara observanta på.
I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen och ansvarsfulla investeringar
är en viktig del i förvaltningsuppdraget. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som
respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och därmed förbinder
vi oss att integrera de sex principer som FN har beslutat om samt att årligen rapportera
resultatet. Vi ska engagera oss som en aktiv investerare när det är möjligt utifrån våra
fonders innehav. Vi ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot
internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor
och affärsetik.
Vi investerar inte i företag som är involverade i:
Kontroversiella vapen såsom biologiska och kemiska vapen, klustervapen, kärnvapen
(innanför och utanför spridnings-avtalet), personminor, brandvapen samt vapen med vit
fosfor eller utarmat uran.
Kontroversiella produkter och tjänster såsom alkohol, cannabis, tobak, gambling och
pornografi.
Militär utrustning, tjänster och andra vapen.
Fossila bränslen (kol, olja, gas) eller okonventionell utvinning av olja och gas i form av
oljesand, skifferolja, och skiffergas samt utvinning i Arktis.
Mer detaljerad information om exkluderingar, inklusive gränsvärden, återfinns på sidan 9.
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VÅRT ARBETE MED HÅLLBARHET
Hållbara och ansvarsfulla investeringar handlar för oss om att verka för att företagen som
våra fonder investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö,
socialt ansvar och ägarstyrning.
Case har förbundit sig att följa PRI, Principle Responsible Investments sex principer för
hållbara investeringar. PRI är ett initiativ av FN och arbetar utifrån sex
hållbarhetsprinciper. De sex principerna har sin grund i FNs 17 globala mål och
principerna handlar om att:
införliva ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser. ESG står för
Environmental, Social, Governance, som innebär miljö, socialt ansvar och
ägarstyrning.
vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i ägarpolitik och praxis.
söka lämplig information om ESG-frågor av de företag där fondförvaltaren investerar.
främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
arbeta tillsammans med andra investerare för att förbättra effektivitet vid
genomförandet av principerna.
rapportera aktiviteter och framsteg mot genomförandet av principerna.
Case har även anslutit sig till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och
deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för investerare som
arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar
sig i vårt fortsatta arbete mot integration av hållbarhet i investeringsprocessen.
Som en del av analysen inför varje ny investering integrerar respektive fonds förvaltare
olika faktorer för bedömning av hållbarhet och hållbarhetsrisker. Vi använder oss av
primärt av hållbarhetsbetyg från externa leverantörer för att bedöma ESG-risker i våra
investeringar.
Varje månad kontrollerar vi att våra fonders innehav lever upp till internationella normer
samt de norm- och produktbaserade krav vi har fastställt.
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HÅLLBARHET I INVESTERINGSPROCESSEN
Hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i vårt arbete att skapa avkastning för våra
kunder. Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i analysprocessen
för våra investeringar.
Hållbart sparande handlar om att investera i framtidsinriktade företag med sunda
värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär.
Att spara hållbart är det enda logiska, ur ett ekonomiskt perspektiv, men också för att vi
inte ska äventyra vår egen framtid.
Vi följer de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (”PRI”) i förvaltningen av
fondernas kapital. Principerna fokuserar bland annat på att integrera hållbarhetsfrågor i
investeringsanalysen och beslutsprocesser samt att vara ansvarsfulla förvaltare. I alla
våra fonder arbetar vi med hållbarhet genom att:
1. Integrera
2. Kontrollera
3. Rapportera
I den löpande verksamheten kan tillvägagångssättet skilja sig åt beroende på
tillgångsslag och förvaltningsinriktning.

1. INTEGRERA
Vi integrerar hållbarhet i investeringsprocessen genom att välja in (a), påverka (b) eller
att välja bort (c).
a) Välja in
Att göra hållbarhetsanalyser och välja in mer hållbara företag och verksamheter är en
viktig pelare i vår fondförvaltning. Investeringsbesluten i fonderna grundas på
förvaltarnas bolagsanalyser i vilken vi söker bolag som är rätt positionerade för
framtiden där faktorer såsom affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter
och risker analyseras. Analys och bedömning av ESG-faktorer, både risker och
möjligheter ska beaktas i bolagsanalysen.
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Utifrån ESG-analys kan beslut fattas om att inkludera eller övervikta enskilda bolag eller
sektorer. Att välja in kan därmed innebära att vi fördelar exponeringen mellan sektorer
och bolag utifrån ett hållbarhetsperpektiv.
Vi har i vår fondförvaltning aktivt valt att ha en stor exponering mot finanssektorn. Denna
sektor har en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
Det finns också ett riksdagsbundet mål för finansmarknadspolitiken som säger att det
finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. och finansmarknadens aktörer
ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter (ESG-målen).
Kommissionen dessutom har lagt en färdplan för att stärka finansieringens roll för att
uppnå en välfungerande ekonomi som också kan uppfylla miljömässiga och sociala mål.
Handlingsplanen är ett av de viktigaste stegen mot genomförandet av det historiska
Parisavtalet och EU:s agenda för hållbar utveckling.
Syftet med handlingsplanen är att:
1.

styra kapitalflödena till hållbara investeringar för att uppnå smart och hållbar tillväxt
för alla,

2.

hantera finansiella risker till följd av klimatförändringar, resursutarmning,
miljöförstöring och sociala frågor, och

3.

främja öppenhet och långsiktighet i finansiell och ekonomisk verksamhet.

Om vi investerar i en bank ska banken ha dessutom ha undertecknat FN:s Principles for
Responsible Banking vilket innebär att banken åtar sig att kontinuerligt stärka sin
positiva påverkan på samhället i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Om banken inte har
anslutit sig till principerna för ansvarsfull bankverksamhet ska vi analysera och bedöma
om banken har tillräckligt bra hållbarhetsarbete för att vi ska kunna investera i den.
Det främsta verktyget när vi väljer in bolag är hållbarhetsrating där förvaltarna använder
sig av externa leverantörer så som MSCI ESG Rating, ISS QualityScore, RobecoSAM och
Bloomberg ESG Disclosure Rating. Vi genomför även en proaktiv norm- och
sektorbaserad screening av en potentiell investering i Sustainalytics verktyg. Detta för att
säkerställa att en investering är kompatibel med vår hållbarhetspolicy och
exkluderingslista.
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MSCI ESG Rating används övergripande för att få en snabb bild av hur bolaget är ESGpositionerat, det vill säga om de ligger i framkant eller har halkat efter.

ISS QualityScore används för att screena kvalitetsfaktorer och bedöma risk inom
områdena styrelsesammansättning, ersättningsprogram, aktieägarrättigheter, revision
och riskövervakning.
RobecoSAM används för att kontrollera hur bolaget ligger till I förhållande till andra
bolag i samma sektor.
Bloomberg ESG Disclosure Ratings där den senaste används huvudsakligen för att
identifi era potentiella governanceproblem.
Med stöd av denna information kan fonderna välja in företag som uppvisar ett sunt
hållbarhetsarbete. Tack vare informationen är det möjligt att göra hållbarhetsjämförelser
på region-, sektor-, bransch- och innehavsnivå. Bolag med högre hållbarhetsrating är
ofta mer attraktiva investeringar än bolag med lägre rating vilket innebär att företag i
förlängningen måste agera mer hållbart för att förbli investerbara.
Våra förvaltare och vår hållbarhetsansvarige arbetar tillsammans med den
genomgripande bolagsanalysen.
b) Påverka
Fondbolagets fonder investerar i hundratals bolag över hela Europa. För att uppnå
största möjliga påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med
andra investerare som delar vår värdegrund.

Sida 7 av 15

Vi ska engagera oss som en aktiv investerare när det är möjligt beroende på våra
fonders innehav. Case har cirka 97 procent av fondförmögenheten investerat i
räntebärande värdepapper vilket innebär att vi som fondbolag har en begränsad
möjlighet att påverka som aktiva ägare på bolagsstämmor eller liknande forum. Istället
kan obligationsinnehavare påverka på andra sätt så som:
1. Vi uppmuntrar företag att utfärda obligationer som uppfyller PRI:s krav på hållbara
investeringar och våra internt uppsatta ESG-krav för att våra fonder ska kunna
investera i företagsobligationen. PRI har en Fixed Income Advisory Committee som
arbetar för att öka medvetenhet för ansvarsfulla investeringar och hjälpa
kreditvärderingsinstitut avseende ESG-integration.
2. Vissa emittenter är redan engagerade i att driva positiva miljömässiga och sociala
effekter i sina affärer, och vi vill fortsätta att uppmuntra dem att fortsätta detta arbete.
I dagsläget är ”grön finansiering” billigare än övrig vilket är ett bra incitament för
företagen att fortsätta sitt arbete.
3. Case är anslutet till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras
hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som
arbetar med hållbara investeringar i Sverige.
4. Om vi investerar i en bank ska banken ha undertecknat FN:s Principles for
Responsible Banking. Om banken inte har anslutet sig till principerna för ansvarsfull
bankverksamhet försöker vi påverka banken genom att inhämta en motivering varför
den valt att inte ansluta sig.
c) Välja bort
Vi ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella
standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
affärsetik. Vi tillåter inga investeringar i statsobligationer från länder med regeringar
som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.
För att säkerställa att vi förvaltar våra fonder på ett ansvarsfullt sätt genomför vi
månatligen en norm- och sektorbaserad screening på samtliga innehav i fonderna.
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Vi väljer bort bolag som:
Kränker mänskliga rättigheter och folkrätt
Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet
Bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada inklusive ohållbar palmoljeproduktion

Vi exkluderar bolag vars omsättning överstiger nedan angivna gränser:
Tillverkning

Försäljning

Fossila bränslen*

5%

5%

Vapen och krigsmateriel

5%

5%

Kontroversiella vapen**

0%

0%

Tobak

0%

5%

Cannabis****

5%

5%

Pornografi

0%

5%

Kommersiell spelverksamhet***

0%

5%

Alkohol

5%

5%

Kärnvapen

0%

0%

* Med fossila bränslen menas kol, olja och gas. I definitionen ingår även skifferolja/gas,
arktisk olja/gas och oljesand. Vi tillåter tillåter investeringar i företag som är på väg att
ställa om till förnybara energikällor om de uppfyller definition och krav från Nordisk
Miljömärkning.
** Klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen.
*** Med kommersiell spelverksamhet menas casino, bingo, poker sportsbetting och
odds samt lotter, både fysiskt spel samt spel på webb och i mobil, där det huvudsakliga syftet är spel om pengar eller pengars värde.
**** Vi tillåter endast tillverkning, utveckling och försäljning av registrerade läkemedel
med cannabisinnehåll.

Sida 9 av 15

2. KONTROLLERA
Vi har valt att samarbeta med Sustainalytics för att identifiera bolag som bedriver sin
verksamhet i strid mot internationella normer med utgångspunkt att företag har ett
ansvar att förhålla sig till internationellt accepterade riktlinjer när de bedriver sin
verksamhet, oavsett vart i världen de är verksamma.
Varje månad screenar vi våra fonder med hjälp av Sustainalytics för att avgöra om det
finns investeringar i bolag med bekräftade avvikelser inom något av ovanstående
områden. Analysen utgår från Global Compacts 10 principer som bygger på Mänskliga
rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Korruption. Sustainalytics kompetens inom området för
ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag
möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav.
Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt fastställda riktlinjer vilka inkluderar
hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen och förvaltarna har ett dagligt
ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolagen inhämtas bland annat från
analystjänster, media och dialog med bolagen.
Det främsta primära hållbarhetsverktyget som används när vi analyserar bolag
tillhandahålls av Sustainalytics och Bloomberg vilket möjliggör hållbarhetsjämförelser
och mätning på innehavsnivå. Bolag med högre hållbarhetsrating är mer attraktiva
investeringar än bolag med lägre rating.
Vi använder oss även av Morningstars hållbarhetsbetyg som är ett mått på de
ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj
relativt till liknande konkurrerande portföljer. Betyget är en historisk innehavsbaserad
beräkning som använder företags ESG Risk Rating från Sustainalytics.
Data från flera externa dataleverantörer analyseras minst en gång per halvår för att
identifiera hållbarhetsutvecklingen för de bolag som fonderna har investerat i. Resultatet
presenteras sedan för fondförvaltarna samt VD. Ett bolag som är på väg åt fel håll blir
uppsatt på en speciell bevakningslista.
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3. RAPPORTERA
I och med Fondbolagets medlemskap i PRI åtar vi oss att löpande implementera
principerna i våra investeringsprocesser samt att årligen rapportera det
hållbarhetsarbete som bedrivs i fonderna. Syftet med rapporteringen är att säkerställa
att vi som medlemmar tar vårt ansvar, att bidra till en ökad transparens och jämförbarhet
mellan aktörer och verksamheter samt att vi erhåller feedback för att utveckla och
förbättra oss. PRI-rapporteringen sker med dualitet och hållbarhetsgruppen rapporterar
årligen till Case styrelse de aktiviteter som är vidtagna för att efterleva krav och
standarder ställda av PRI.
Fondbolaget redogör även för fondernas hållbarhetsarbete i informationsbroschyrer
och i årsredovisning i enlighet med Fondbolagens förenings standard för
hållbarhetsinformation samt rapporterar löpande om hållbarhetsarbetet till
Fondbolagets styrelse.
Fondbolaget ska minst en gång per år presentera fondernas aktiviteter inom
hållbarhetsområdet i en rapport. Till exempel hur fonden valt bort, valt in, röstat och haft
dialoger med företag som fonderna har investerat i.

HÅLLBARHETSRISKER
Case integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att analysera hur en ESGhändelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller
potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Det är nödvändigt att
vara införstådd med hållbarhetsrisker, så kallade ESG-relaterade risker, för att säkerställa
långsiktig avkastning. Samtidigt är det minst lika viktigt för långsiktigheten att ta hänsyn
till hur väl positionerade företagen är i förhållande till FNs hållbarhetsmål.
Företagens risker och möjligheter på hållbarhetsområdet varierar beroende på
företagets specifika verksamhet, produkter och geografiska närvaro. I riskanalysen
fokuserar vi på företag i branscher och regioner med förhöjda hållbarhetsrisker. Det kan
exempelvis vara företag inom oljeutvinning eller gruvbrytning eller företag verksamma i
lågkostnadsländer eller i icke-demokratier.
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Inventering av hållbarhetsrisker och analys av dessa riskers troliga inverkan på
avkastningen
Cirka 60 procent av fondernas innehav har exponering mot finanssektorn. Det är också
här vi har identifierat den största ESG-risken i vår fondförvaltning. Banksektorns direkta
påverkan på klimatet är relativt begränsad. Sektorn har ingen egen tillverkning som
orsakar direkt negativ miljöpåverkan och bedriver inte en resurskrävande verksamhet.
Men som finansiella intermediärer bidrar affärsbankerna till – och påverkas av –
betydande indirekta miljömässiga och sociala effekter.
1.

Utlåningsrisker - Som fi nansiella intermediärer bidrar affärsbankerna till – och
påverkas av – betydande indirekta miljömässiga och sociala effekter via exempelvis
sin utlåning. Klimatrisker och anpassningen till ett fossiloberoende samhälle kan få
väsentliga konsekvenser för de underliggande företagen, projekten och
tillgångarna som kommersiella banker fi nansierar. Banker är särskilt exponerade
mot klimatrelaterade risker och behöver inkludera detta i sin utlåningsprocess,
långsiktiga fi nansiella planering, riskhantering och verksamhetsstrategi.
Hållbarhetsriskens troliga inverkan på avkastningen bedöms här vara betydande.

2.

Fysiska risker - När fysiska risker inträffar och tillgångar inte är försäkrade kan
marknadsaktörer som banker behöva bära den ekonomiska bördan. Extrema
väderhändelser kan till exempel orsaka betydande förluster för husägare, vilket
minskar deras förmåga att återbetala lån. Detta skulle öka kreditrisken i bankernas
utlåningsportföljer eftersom sannolikheten för förfallna lån och förluster ökar.
Hållbarhetsriskens troliga inverkan på avkastningen bedöms här vara begränsad.

3.

Omställningsrisker - Omställningen inom koldioxidintensiva sektorer kan påverka
energi- och råvarupriser. Även om risken för en plötslig och omfattande
omställning kanske inte är omedelbar, kan den ekonomiska risken öka om
bankernas prognoser för de kommande åren inte är i linje med olika
klimatscenarios. Hållbarhetsriskens troliga inverkan på avkastningen bedöms här
vara begränsad.

Sida 12 av 15

4.

Utnyttjas för brottslighet - Många branscher utsätts för ekonomisk brottslighet
som penningtvätt, men bankerna är särskilt utsatta eftersom de ska förhindra
pengar från exempelvis vapenhandel eller korruption från att överhuvudtaget
komma in i det legala fi nansiella systemet. Hållbarhetsriskens troliga inverkan på
avkastningen bedöms här vara betydande.

5.

Regulatoriska risker - Nordiska banker har stött på ESG-utmaningar i sin baltiska
verksamhet vilket i sin tur har påverkat deras varumärken och marknadsandelar.
Internationella utredningar kring misstänkt penningtvätt kan leda till sanktioner och
böter vilket i sin tur är negativt för fondernas innehav. Hållbarhetsriskens troliga
inverkan på avkastningen bedöms här vara betydande.

Hantering av hållbarhetsrisker och minimering av dessa riskers troliga inverkan på
avkastningen
För att minimera hållbarhetsriskerna i förvaltningen har vi fastställt att de banker som vi
investerar ska ha undertecknat FN:s Principles for Responsible Banking vilket innebär att
banken åtar sig att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan på samhället i enlighet med
FN:s hållbarhetsmål. Om banken inte har anslutet sig till principerna för ansvarsfull
bankverksamhet ska vi analysera och bedöma om banken har tillräckligt bra
hållbarhetsarbete för att vi ska kunna investera i den.
Utöver ovanstående tar vi del av hållbarhetsdata från externa leverantörer för att
bedöma miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad hållbarhetsrisk . Detta verktyg
förstärker även vår finansiella bedömning av investeringen eftersom ESG-aspekter i
teorin bör leda till mindre kreditförluster och bättre avkastning i fonden.
Ovanstående ska hjälpa oss av göra en bedömning av fondernas innehav utifrån ett
hållbarhetsperspektiv där vi ser det speciellt viktigt att bedöma företagets:
1.

ESG integrering i kreditbedömning - det vill säga förstå hur bankerna integrerar
hållbarhetsfaktorer i sina kreditbedömningar och utlåningsprocesser.

2.

Affärsetik och regelefterlevnad - Utöver stark regelefterlevnad är även faktorer
som en ansvarstagande företagskultur och etik en grundbult för att förhindra
affärsetiska brister.
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3.

Riskhantering och resiliens - Bedömning av bankernas riskaptit och interna
riskhantering.

4.

Ledning och styrelse - Bolagsstyrning är särskilt viktigt för banker, främst vad det
gäller styrelsens och ledningens samman- sättning samt incitamentsstruktur.

HÅLLBARHETSBETYG
Samtliga fonder vi förvaltar följer våra fastställda hållbarhetskriterier. Det finns inga
undantag eller olika ESG-mandat utan samma regler gäller för samtliga fonder.
Morningstar tilldelar fonder ett hållbarhetsvärde som är en siffra mellan 0-100 där ett
lägre värde betyder mer hållbar.
Miljöarbete
Värdet beror på om fonden investerar i företag som tar hänsyn till och redovisar sitt
arbete för miljöarbete, som till exempel bolagens inverkan på miljö och klimat.
Socialt ansvar
Värdet beror på om fonden investerar i företag som tar hänsyn till och redovisar sitt
arbete för socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
likabehandling
Bolagsstyrning
Värdet beror på om fonden investerar i företag som tar hänsyn till och redovisar sitt
arbete för bolagsstyrning, som till exempel aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

CASE ALL STAR
Genom sitt arbete mot hållbarhet har Case All Star erhållit ett hållbarhetsvärde på 18,9
vilket innebär att den är bättre än genomsnittet och fonden belönas med högsta
hållbarhetsbetyget hos Morningstar, det vill säga fem glober.
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CASE SAFE PLAY
Data saknas för att Case Safe Play ska kunna tilldelas ett officiellt hållbarhetsbetyg. Ett
villkor för att sätta betyg är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade
innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar. En genomlysning av Case Safe Play per
2020-12-31 visar att fonden har väldigt låg exponering av ifrågasatta branscher.

CASE FAIR PLAY
Data saknas för att Case Fair Play ska kunna tilldelas ett officiellt hållbarhetsbetyg. Ett
villkor för att sätta betyg är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade
innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar. En genomlysning av Case Fair Play per
2020-12-31 visar att fonden inte har någon exponering av ifrågasatta branscher.
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