
 

Exkluderingskriterier 

Fonderna som förvaltas av CAAM Fund Services under varumärkena OPM, 
Nordic Cross och Alternative Solutions följer alla bolagets policy för 
ansvarsfulla investeringar och principer för aktieägarengagemang. Genom 
nedan exkluderingskriterier beskrivs gränser för olika sektorer mätt som 
procent av portföljbolagets totala omsättning. Till sin hjälp har förvaltarna 
verktyget ISS DataDesk som används för att genomlysa innehav före och under 
en investering.   
 

1. Alkohol 
Gäller företag som bedöms producera och/eller distribuera alkoholhaltiga drycker. 
Alkoholhaltiga drycker definieras som drycker innehållande mer än 2,25 procent 
alkohol. 
 
Produktion: 5%  Distribution: 5% 
 

2. Cannabis 
Gäller företag som bedöms producera och/eller distribuera cannabis för rekreations-
bruk, ej medicinsk cannabis för receptbelagda läkemedel.  
 
Produktion: 0%  Distribution: 5% 
 

3. Fossila bränslen 
Gäller företag som bedöms utvinna, raffinera och/eller generera kraft från fossila 
bränslen. Fossila bränslen definieras som kol, olja och gas. Exkluderingen innefattar 
även så kallad okonventionell utvinning av olja och gas i form av oljesand, skifferolja 
och skiffergas samt utvinning i Arktis.  
 
Utvinning: 5%  Okonventionell utvinning: 0% 
Raffinering och kraftgenerering: 5%  Servicetjänster: 50% 
 
3.1 Omställningscase 
CAAM Fund Services avser stötta omställningen till ett fossilfritt samhälle och har 
därför möjlighet att göra investeringar som bedöms driva denna utveckling i rätt 
riktning, trots att de inte är förenliga med ovan gränsvärden för fossila bränslen. 
Sådana avsteg kan göras om företaget uppfyller följande kriterier: 

• Minst 75% av bolagets investeringar i energiproduktion, utvinning och/eller 
raffinering görs mot förnyelsebar eller återvunnen energi* (mätt som genomsnitt 



 
de senaste tre åren). Detta kan till exempel ske i form av emitterade så kallade 
gröna obligationer. 

• Omsättningen från förnybar energi uppgår till minst 50% (mätt som procent av 
omsättning eller av total energiproduktionskapacitet). 

• Bolaget genererar inga intäkter från okonventionell utvinning (mätt som mindre 
än 0,1% av omsättningen). 

• Bolaget har åtagit sig att arbeta i linje med Parisavtalets tvågradersmål, till 
exempel genom ett så kallat Science-Based Target.  
 

Investeringsbeslutet ska godkännas och dokumenteras av CAAM Fund Services 
Hållbarhetsråd. 
 
*Förnyelsebar energi definieras som naturligt förekommande, teoretiskt sett 
outtömbar, energikälla (till exempel bio-, sol-, vind-, och vattenenergi). Återvunnen 
energi kan till exempel komma från avfall eller avloppsvatten. 
 

4. Gambling 
Gäller företag som bedöms producera och/eller distribuera kommersiella spel om 
pengar såsom spel på lotto, kasino, sport och vadslagningsverksamhet. Avser även 
spel online eller via mobiltelefoner. Även företag som bedöms tillverka special-
utrustning och skräddarsydda tjänster specifikt till denna sektor inkluderas. 
 
Produktion: 5%  Distribution: 5% 
 

5. Kontroversiella vapen 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att utveckla, producera, använda, 
underhålla, saluföra, exportera, importera, förvara, transportera och/eller distribuera 
kontroversiella vapen, eller nyckelkomponenter specifikt designade för kontroversiella 
vapen. Kontroversiella vapen inkluderar biologiska och kemiska vapen, klustervapen, 
kärnvapen (innanför och utanför spridningsavtalet), personminor, brandvapen samt 
vapen med vit fosfor eller utarmat uran.  
 
All involvering avseende kontroversiella vapen enligt definitionerna ovan: 0% 
 
  



 
6. Militär utrustning, tjänster och andra vapen 

Gäller företag som bedöms vara involverade i att producera, distribuera och/eller 
tillhandahålla hela eller kritiska delar av militär utrustning och tjänster. Med militär 
utrustning avses produkter/tjänster avsedda att döda, stympa eller ödelägga och som 
säljs för militära ändamål. Även konventionella vapen (hela eller kritiska delar) såsom 
gevär och handeldvapen för andra ändamål än militära omfattas av kriteriet. 
 
Produktion: 5%  Distribution: 5% 
 

7. Pornografi 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att producera och/eller distribuera 
pornografi. Pornografiskt material är sådant som på ett ohöljt och utmanande sätt 
återger sexuella situationer och aktiviteter genom till exempel filmer, spel, böcker, 
tidningar eller live-framträdanden. Med distribution avses aktiv distribution, till exempel 
mediebolag som tillhandahåller kanaler med pornografiskt innehåll.  
 
Produktion: 0%  Distribution: 5% 
 

8. Tobak 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att producera eller distribuera tobak 
och/eller tillhandahålla kritiska delar av tobaksproduktionen. Definitionen innefattar 
även andra nikotinbaserade produkter med beroendeframkallande egenskaper. Med 
distribution avses grossistverksamhet.  
 
Produktion: 0%  Distribution: 5%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


