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THE SINGLE MALT FUND

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Fondbolagets kommentar: Förvaltaren för The Single Malt Fund tar hänsyn till hållbara aspekter i sina placeringsbeslut.
Fonden avser dock att investera endast i ett helägt rörelsedrivande bolag som ägnar sig åt att köpa,
lagerhålla och sälja maltwhisky. Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden genom
att fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolaget i hållbarhetsaspekter.
Fondförvaltaren följer rörelsebolaget nära, vilket är en förutsättning för resultat och risk och därmed riskjusterad avkastning för
fonden. I den processen är det rörelsedrivande bolaget hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande vid investeringsbeslutet.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik).

Metoder som används för hållbarhetsarbete
Fonden väljer in:
• Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsfrågor beaktas i våra bolagsanalyser och investeringsbeslut,
vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolags som väljs in i fonden.
Fonden väljer bort:
Fonden placerar inte direkt eller indirekt i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.
• Klusterbomber, personminor
• Kemiska och biologiska vapen
• Kärnvapen
• Vapen och/eller krigsmaterial
• Tobak
• Pornografi
• Kol
• Uran
Fondbolagets kommentar: Fondens förvaltningsmodell är baserad på fundamental analys. Fonden undviker att investera i bolag som
är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden påverkar
Fonden använder sitt ägarinflytande i egen regi för att påverka bolag i hållbarhet.
Fondbolagets kommentar: Vår fondförvaltare följer rörelsebolaget nära, det är en förutsättning för god avkastning och accepterad
risk i fonden. I den processen är rörelsebolagets hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande.
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