
 
 
 
 

 

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR 
NORDIC CROSS BEAR 

 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av 
miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering:  
☐ Fonden har hållbara investeringar som mål 

☐ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

☐ Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade 

eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål 

☒ Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)  

 

Fondbolagets kommentar:  

Nordic Cross Bear är en svensk värdepappersfond som ger en kort exponering mot OMX 
Stockholm 30 Gross Index som består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq 
Stockholm. De i indexet ingående aktierna omdefinieras den första handelsdagen i januari 
och juli varje år. Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en 
halvårsperiod med början sju månader före de ovan nämnda datumen. OMX Stockholm 
30 Gross Index är ett marknadsviktat index. Det innebär att de aktier som ingår påverkar 
indexets värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. Fonden 
investerarar i terminskontrakt i OMX Stockholm 30 Index samt svenska obligationer, 
utgivna av exempelvis staten, kommuner och hypotek.  

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, finns det möjlighet 
att väga in ESG-faktorer endast vid urval av obligationer. I övrigt påverkar ESG-faktorer 
varken inkludering eller exkludering av enskilda innehav. Förvaltaren har till exempel inte 
möjlighet att aktivt välja innehav där bolaget särskiljer sig genom ett välutvecklat 
hållbarhetsarbete. Förvaltaren har inte heller möjlighet att välja bort enskilda aktier eller 
delar av indexet baserat på exponering mot utvalda sektorer (t.ex. tobaks- eller 
vapenindustrin). 

Bolaget har beslutat att i dagsläget inte utge sig för att beakta investeringsbesluts 
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt art. 4 i SFDR. Skälet 
för detta är följande: 

För att kunna bedöma investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på 
hållbarhetsfaktorer behöver de negativa konsekvenserna som uppstår i de investeringar 
som görs i fonderna och mandaten kunna genomlysas och mätas på ett tillförlitligt sätt. 
För att kunna genomföra sådana mätningar behöver det finnas standardiserad data från 
bl.a. portföljbolagen (t.ex. genom det arbete som för närvarande pågår inom IOSCO 
Sustainable Finance Network). Givet rådande brist på data, anser inte Bolaget att det kan 
mäta investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på ett tillförlitligt sätt. 
Bolaget följer utvecklingen på området och har för avsikt att beakta investeringsbesluts 
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så snart pålitliga mätningar 
kan göras och vederhäftig information kan lämnas.  
 

 
 



  

 
 
 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som 
ingår i fondens målsättning: 
 
☐  Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

☐  Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 

likabehandling).  

☐ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper. 

 
Fondbolagets kommentar: 

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, påverkar ESG-
faktorer varken inkludering eller exkludering av enskilda innehav. Förvaltaren har till 
exempel inte möjlighet att aktivt välja innehav där bolaget särskiljer sig genom ett 
välutvecklat hållbarhetsarbete.  
 
Referensvärden 
☐ Fonden har följande index som referensvärde:  

☒ Inget index har valts som referensvärde 

Fondbolagets kommentar: 
 
 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål: 
☐  Fonden väljer in  

Fondbolagets kommentar: 
 
☐ Fonden väljer bort 

 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem 
procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är 
hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.  
 
Produkter och tjänster: 
 
Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte 
ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning. 
 
☐ Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: 



  

 
 
 

☐ Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Alkohol 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Tobak 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Kommersiell spelverksamhet 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Pornografi 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Kol 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Uran 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Övrigt 

Fondbolagets kommentar: 

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, har förvaltaren inte 
möjlighet att välja bort enskilda aktier eller delar av indexet baserat på exponering mot 
utvalda sektorer. 

 

 

 



  

 
 
 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser 
såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor 
om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 
☐ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs 
antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 
Fondbolagets kommentar: 

 
☐ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med 
identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta 
med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.  

 
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som 
exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.  

 
Fondbolagets kommentar: 

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, har förvaltaren inte 
möjlighet att välja bort enskilda aktier eller delar av indexet baserat på normöverträdelser. 

 
Länder 
☐ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande 
värdepapper utgivna av vissa stater. 

 
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att 
bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av 
vissa stater exkluderas.  
Fondbolagets kommentar: 
 
Övrigt 
☐ Övrigt 
Fondbolagets kommentar: 
 
☐ Fondbolaget påverkar 
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.  

 
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 
☐ Bolagspåverkan i egen regi 

Fondbolagets kommentar: 
 

☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

Fondbolagets kommentar: 



  

 
 
 

 

☐ Röstar på bolagsstämmor 

Fondbolagets kommentar: 

 

☐ Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 

Fondbolagets kommentar: 
 

☐ Annan bolagspåverkan 

Fondbolagets kommentar: 

 
 

 
 

 
 


