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DNB Renewable Energy
DNB Renewable Energy investerar i aktier i bolag över hela världen verksamma inom förnyelsebar
energi. DNB är anslutet till UN PRI - FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Mer information om
DNBs etiska förvaltning finner du på www.dnb.se
Väljer in

Väljer bort

Påverkar

VÄLJER IN - FONDEN INVESTERAR I FÖRETAG SOM
Fonden investerar främst i bolag inom sol-, vatten- och vindkraft, men också i bolag verksamma inom
energibesparing samt effektivisering av energiproduktion. Fonden letar också bolag som bättre kan ta tillvara den
energi som redan produceras.
VÄLJER BORT - FONDEN INVESTAR INTE I FÖRETAG SOM
Kränkningar av
internationella
normer

Fonden placerar ej i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade
internationella normer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Normer
som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella
företag.

Branscher och
produkter

DNB Renewable Energy placerar ej i
bolag som alls (>0%) är inblandade i:
 landminor
 klustervapen
 kärnvapen
 tobaksproduktion
 pornografiproduktion

Dessutom placerar fonden ej i bolag
som med mer än 5% av företagets
totala omsättning är inblandade i:
 alkoholproduktion
 vapen och krigsmateriel
 kommersiell spelverksamhet

PÅVERKAR - FONDEN PÅVERKAR FÖRETAG
Företagen förväntas efterleva internationella normer och konventioner. I annat fall söker fonden som aktieägare
att påverka för att uppnå förbättring. Om dialogen med bolaget inte leder till en acceptabel lösning säljs
investeringarna tills det att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder. Fonden vill också i dialog med bolagen påverka
dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Dialogen leds av den
interna gruppen för hållbarhetsanalys.
RESURSER OCH RUTINER FÖR BOLAGSANALYS
Så arbetar fondens •
•
förvaltare
•
•

Så kontrolleras
fonden

•
•
•

En grupp av interna hållbarhetsanalytiker
Extern analys och screeningleverantör
DNBs interna etiska råd leder arbetet
Analysen uppdateras löpande

Daglig intern kontroll samt årlig internrevision
DNBs interna etiska råd kvalitetssäkrar arbetet
Fondens alla innehav publiceras månatligen på fondbolagets hemsida
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