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UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHETSARBETET  
 
FONDEN HAR VALT IN  
Det är vår övertygelse att analys av hållbarhetsfaktorer bidrar till bättre riskjusterad avkastning, varför 

de bolag RAM positionerar sig lång i är bolag som respekterar internationella överenskommelser och 

normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. RAM arbetar ständigt för 

att vara en ansvarsfull investerare och ägare där UNPRI:s sex principer utgör grunden i Bolagets 

hållbarhetsarbete. RAM letar inte aktivt efter bolag att exkludera, men kräver att de företag som ska 

komma i fråga för en lång position har en tydlig och verifierbar hantering/policy för hållbarhetsfrågor 

och bolagsstyrning. Under året har RAM investerat i flertalet företag där ESG-faktorer varit en av de 

störst bidragande faktorerna till positioneringen. Vid enstaka tillfällen har bristande hantering/policy 

för hållbarhetsfrågor och/eller brister i bolagsstyrning varit grund för kort positionering. 

      

FONDEN HAR VALT BORT 

RAM exkluderar inte sektorer/segment per se. Bolagets grundläggande inställning kring 

omdiskuterade produkter och tjänster är först och främst huruvida det är inom ramen för legal 

verksamhet i Sverige eller ej. Oaktat ovan och i ett led att vara en ansvarsfull investerare har RAM valt 

att inte investera i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster:  

 

Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, pornografi, kol, uran och 

genetiskt modifierade organismer (GMO).   

 

Under året har RAM på grund av ESG-faktorer exkluderat det franska försvarsbolaget Safran från 

Bolagets lista för godkända investeringar gå grund av att en liten del av Safran:s verksamhet 

innehåller underhåll och uppdatering av kärnvapen. 

 

FONDEN HAR PÅVERKAT 

Diskussion och kommunikation med bolagens ledningsgrupper är en central del av RAM:s 

analysprocess, eftersom den ger investeringsorganisationen insikter om ledningens kvalitet, 

affärsmodell, finansiella strategi och framtida affärsmöjligheter. Genom att förstå hur hållbarhet 

integreras i företagens långsiktiga strategi och beslutsprocess kan RAM utvärdera potentiella 

riskfaktorer, kommunicera egna åsikter och vid behov rekommendera förändringar. Det är dock 

viktigt att notera att RAM inte tar en aktivistroll i sina investeringar. 



 

RAM:s investeringsteam har under 2018 fört kontinuerliga dialoger med beslutsfattare och 

ledningsgrupper, vilket stärkt teamets förståelse för portföljbolagens ESG-arbete. Vidare har RAM 

framfört egna åsikter kring hållbarhet och uppmuntrat till transparens på området. På grund av 

sekretess och konfidentialitet delger RAM inte vilka teamet träffat eller vad som sagts. 

 

ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER OM HÅLLBARHETSARBETET 

RAM:s investeringsfilosofi och arbetssätt kring hållbarhetsfrågor gäller Bolagets samtliga fonder och 

förvaltare hos oss. Vi strävar hela tiden mot att utvecklas och förbättra vårt arbete med ESG samt att 

vara en ansvarsfull investerare.  

 

 


