HÅLLBARHETSÖVERSIKT
Hållbarhetsöversikt för Plain Capital Asset Management Sverige AB 2018.
1.

Hållbarhet för oss
Plain Capital Asset Management Sverige AB (”Bolaget”) förvaltar vid upprättandet av detta
dokumentet totalt 6 värdepappersfonder och specialfonder. En av dessa fonder har en
investeringsprofil grundad i etiska ställningstaganden och med fokus på hållbarhet.
Resterande fyra fonder tillämpar inte hållbarhet som en faktor i sina investeringsbeslut.

2.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Likt nämnt ovan tillämpas en hållbarhetsfokuserad investeringsprocess enbart i en av Bolagets
fonder. Den fonden startade 2018 och är PROETHOS FOND. PROETHOS FOND investerar
uteslutande i företag som i sin verksamhet verkar för ökad hållbarhet, så som hållbar
energiproduktion (till exempel sol- och vindkraft), hållbar energikonsumtion (till exempel
hushållsprodukter som reducerar energianvändningen), hållbara transporter (till exempel
kollektivtrafik), och hållbara levnadsvanor. PROETHOS FOND investerar inte i företag med
verksamhet inom produktion av alkohol, tobak eller pornografi, produktion av vapen,
kommersiell spelverksamhet, produktion, transport eller försäljning av fossila bränslen,
kärnkraft, och/eller djurförsök. Det innebär att ingen del av företagets omsättning ska komma
från nämnda verksamheter.

3.

Hållbarhet i ägararbetet
Bolaget tillämpar i dagsläget inte aktivt ägande och således används inte påverkansarbete. Se
Bolaget Ägarpolicy här.

4.

Hållbarhets- och temafonder
PROETHOS FOND investerar uteslutande i företag som i sin verksamhet verkar för ökad
hållbarhet, så som hållbar energiproduktion (till exempel sol- och vindkraft), hållbar
energikonsumtion (till exempel hushållsprodukter som reducerar energianvändningen),
hållbara transporter (till exempel kollektivtrafik), och hållbara levnadsvanor. PROETHOS
FOND investerar inte i företag med verksamhet inom produktion av alkohol, tobak eller
pornografi, produktion av vapen, kommersiell spelverksamhet, produktion, transport eller
försäljning av fossila bränslen, kärnkraft, och/eller djurförsök. Det innebär att ingen del av
företagets omsättning ska komma från nämnda verksamheter.

5.

Resurser och åtaganden för hållbarhet
Bolaget använder egna resurser i hållbarhetsarbetet i form av en förvaltare av PROETHOS
FOND som är specifikt inriktad på hållbara investeringar.

6.

Vill du veta mer?
Mer information om Bolagets arbete med hållbarhet finns på Bolagets hemsida
www.plaincapital.se

