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Dessa principer gäller för de Seligson & Co-fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp (LEI-kod: 

7437001I5RCFBLS7YS44), samarbetspartners fonder som förvaras av fondbolaget och tillgångar som innehas 

i fondbolagets kapitalförvaltning. Dessa principer gäller inte för fonder som sköts av fondbolaget, men vars 

portföljförvaltning handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab beaktar 

hållbarhetsrisker som hänför sig till placeringsbesluten enligt sina egna principer.   

 

 

Information om verksamhetsprinciper som rör hållbarhetsrisker 
 

En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som 

skulle kunna ha en negativ materiell inverkan på värdet av placeringen om de förverkligades.  

 

Seligson & Co Fondbolag har inte några formella verksamhetsprinciper för beaktande av hållbarhetsrisker 

för de Seligson & Co-fonder som bolaget sköter, utan hållbarhetsrisker beaktas i Seligson & Co-fonderna 

från fall till fall. Hos Seligson & Co:s Europa Indexfond, Nordamerika Indexfond, Asien Indexfond och Finland 

Indexfond beaktas hållbarhetsrisker genom det index som fonden följer i den mån det ingår i egenskaperna 

hos detta index att hållbarhetsrisker beaktas. I fråga om de andra Seligson & Co-fonderna beaktas 

hållbarhetsrisker från fall till fall när de anses relevanta.  

 

I de kundportföljer som omfattas av ett Seligson & Co-kapitalförvaltningsavtal med fullständig eller 

begränsad beslutanderätt beaktas hållbarhetsrisker så att olika finansiella instrument som beaktar 

hållbarhetsrisker kan väljas för placeringsportföljer på grundval av de preferenser som införts i kundens 

kapitalförvaltningsavtal, om det finansiella instrumentet är lämpligt för användning i Seligson & Co:s 

kapitalförvaltningstjänst.  

 

När det gäller finansiella instrument utanför Seligson & Co Fondbolag ansvarar emittenten av det finansiella 

instrumentet för beaktande av hållbarhetsrisker i enlighet med sina egna verksamhetsprinciper. Seligson & 

Co Fondbolag analyserar eller övervakar inte realiseringen av hållbarhetsrisker inom externa finansiella 

instrument. 

 

 

Öppenhet i ersättningspolicyn när det gäller beaktande av hållbarhetsrisker 
 

Seligson & Co Fondbolags ersättningspolicy är konsekvent med avseende på beaktande av 

hållbarhetsrisker. För mer information, kontakta fondbolaget.  
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Ändringshistorik 
30.9.2022: Information om konsekvens i fondbolagets ersättningspolicy (ingick tidigare i Seligson & Co:s publikation om 
ansvarsfullt placerande). Principerna har utvidgats till att omfatta Seligson & Co Fondbolags förvaringstjänst. 
Ändringshistorik en har lagts till dokumentet. Utlåtandet om negativa konsekvenser för hållbarhet har flyttats till ett 
separat dokument. 
 
22.11.2021: Verksamhetsprinciperna för beaktande av hållbarhetsrisker har publicerats. 
 


