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Hållbarhet är en integrerad del av Vingas förvaltningsfilosofi och vår målsättning är att samtliga innehav skall ha helt 
hållbara verksamheter. En ansvarsfull och hållbar affärsmodell är nödvändig för att uppnå värdeskapande och långsiktig 
framgång. Genom att analysera investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv (ESG) vidgar vi vår förståelse för risker och 
utnyttjar potentiella affärsmöjligheter till förmån för våra investerare. Som förvaltare har vi också ett tydligt 
samhällsansvar att bidra positivt genom att investera och agera hållbart.

Tillvägagångssätt 
Vi arbetar med hållbarhet på tre sätt: inkludera, påverka och exkludera. Vårt hållbarhetsarbete spänner från att främja 
hållbara teman till att helt välja bort de företag vars verksamhet medför stora utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

1. Inkludera

Vi vill ha en stor exponering mot hållbarhetsteman och samtidigt ha en god riskspridning i fondportföljen. Vi letar särskilt 
efter företag som med olika affärsstrategier och teknologier aktivt bidrar till att minska miljöpåverkan och öka socialt 
ansvarstagande. Vi fäster stor vikt vid jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Genom en stor hållbarhetsexponering menar vi att vi gynnar våra investerares intressen långsiktigt och bidrar till en 
positiv samhällsutveckling.

Vi har åtagit oss följande principer:

• Hållbarhetsanalys är en integrerad del i våra investeringsanalyser och i våra beslutsprocesser
• Vi söker aktivt information om hållbarhetsfrågorna inför våra investeringar
• Obligationer med hållbarhetsrating ges företräde framför de som inte har det
• Vi främjar acceptans och implementering av hållbarhet hos andra investerare för att tillsammans öka effektiviteten

2. Påverka

Vissa bolag inom den nordiska högräntemarknaden är relativt små och har begränsade resurser. Inför nyemissioner och 
vid kvartalsuppdateringar träffar vi vanligtvis representanter ur företagsledningen och ibland huvudägaren. Om vi 
identifierar svagheter i företagets hållbarhetsarbete uppmärksammar vi företaget på detta och kräver förbättrande 
åtgärder.

Våra hållbarhetskriterier rör mer specifikt:

• Miljö
• Sociala aspekter
• Affärsetik
• Jämlikhetsaspekter

Om ett portföljbolag fallerat på något av dess kriterier kommer vi att utkräva svar. Om inte företaget vidtar nödvändiga 
åtgärder kommer innehavet att avyttras.
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3. Exkludera

Vi exkluderar företag som verkar inom vissa specifika sektorer eller affärsområden som vi bedömer möter stora 
hållbarhetsutmaningar. 

Bolag som har verksamhet inom följande områden är exkluderade:

• Fossila bränslen (olja, gas och kol)
• Servicebolag med inriktning mot fossila bränslen
• Kommersiell spelverksamhet
• Vapen och/eller krigsmateriel
• Alkohol och tobak
• Pornografi
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