Hållbarhetsöversikt Fondbolaget Fondita 2018
Vi arbetar fortsättningsvis aktivt med djupare integrering
av hållbarshetsaspekter i våra investeringsprocesser.

Hållbarhet för oss
Fondbolaget Fondita grundades år 1997 i Helsingfors. Vi
förvaltar i dagens läge ca 650 miljoner euro (oktober 2018)
i åtta aktiefonder. Vår placeringsfilosofi grundar sig på en
aktiv stil, från index avvikande, med fokus på mindre och
medelstora bolags aktier. Vi fokuserar på att finna
kvalitetsbolag och nische-spelare med goda
hållbarhetsutsikter. Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt
agerande gynnar verksamhetens ekonomiska resultat på
lång sikt, vilket gör att ansvarsfulla investeringar är en
förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och generera
en god avkastning till våra fondandelsägare.
Hållbarhet i investeringsprocessen
Fonditas portföljförvaltare ansvarar för att implementera
hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Förvaltarna
tar emot information gällande bolagens hållbarhet från
olika samarbetspartners såsom mäklare, analytiker och
bolagen själva. Vi utför en intern ESG-analys som beaktar
fondernas och bolagens ESG-resultat, dessa beaktas av
portföljförvaltarna i investeringsprocessen. Vi ser gärna att
bolagen håller sig till internationella normer och
rapporterar regelbundet gällande hållbarhet. Vi undviker
bolag som sysslar med kontroversiella verksamheter och
har bristande efterlevnad av FN:s principer. Förvaltarna
använder hållbarhetsanalysen som stöd i sin bolagsanalys.
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Hållbarhet i ägararbetet
Fondita ansvarar för att fondernas och andelsägarnas
intressen bevakas på bästa möjliga sätt. Med detta avses
en strävan att öka fondens värde med beaktande av
fondens placeringsstrategi och risknivå. Även om de
fonder som Fondita förvaltar alltid är minoritetsägare i de
innehavda bolagen, kan Fondita genom ägarstyrning
påverka beslutsfattandet i bolagen. Under året har Fondita
använt sin rösträtt på en bolagsstämma via ett ombud. Läs
mer om våra principer för ägarstyrning här.
Hållbarhets- och temafonder
Fondita 2000+ är en temafond med globalt mandat som
investerar bland annat i bolag vars verksamhet gynnas av
växande krav på miljöskydd (ca 40% av fondens innehav).
Alla Fonditas fonder tillämpar samma riktlinjer och
metoder när det kommer till ansvarsfull placering, vilket
innebär att övriga fonder även beaktar aspekter som
hänför sig till miljöfrågor, sociala frågor samt
bolagsstyrning (ESG).
Resurser och åtaganden för hållbarhet
Fondita undertecknade UNPRI år 2010. Under 2018 har
utvecklingen gått snabbt, vi har gått med i Swesif och
Finsif samt anslutit samtliga fonder till Hållbarhetsprofilen.
En anställd har skolats och blivit certifierad ESG-analytiker
(CEESGA, EFFAS). Vi har även tagit i bruk nya system för
att internt analysera våra innehavs ESG-relaterade frågor.
Vi fortsätter att arbeta kontinuerligt med att utveckla våra
riktlinjer och processer.
Vill du veta mer?
Fondernas hållbarhetsprofiler finns tillgängliga på vår hemsida under
respektive fond. Fondita uppdaterar regelbundet informationen
gällande ansvarsfulla placeringar. Läs mer här. För mer information
kan man även vara i kontakt med fondbolaget via mail på
info@fondita.fi.

