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Vi välkomnar Swedwatch rapport då vi tycker att det är viktigt att det uppmärksammas att 
fondsparare kan göra medvetna val som kan ha stor inverkan på klimatförändringarna. Vi an-
ser också, precis som framkommit i rapporten, att det finns flera områden där vi  kan förbättra 
oss och göra våra kunder mer uppmärksamma på att de kan göra medvetna val för att skapa 
en framtid med mindre negativ klimatpåverkan.
 
Inom Nordeas kapitalförvaltning anser vi att klimatförändringar utgör en systematisk risk för 
alla näringssektorer. Som ansvarsfulla investerare har vi integrerat relevanta miljö, sociala 
och affärestiska aspekter (ESG) i vår fondförvaltning. Flera av de risker som vi adresserar är 
direkt kopplade till företagens förmåga att leverera avkastning utifrån konsekvenser kopplade 
till klimatförändringar. Genom våra investeringar globalt är vi på så sätt en del av lösningen.
 
Alla Nordeas förvaltare har tillgång till relevant ESG-information där klimat och miljöfrågor 
är analyserade på bolag- samt sektornivå. Sedan en längre tid använder vi dialoger som ett 
verktyg för att påverka företag att minska deras klimatpåverkan.

Nordea har under 2014 undertecknat Montreal Pledge, vilket innebär att vi har åtagit oss att 
mäta våra fonders klimatpåverkan. Som ett verktyg i detta åtagande har Nordea tillgång till ett 
verktyg som möjliggör att vi kan göra så kallad Carbon footprints, det vill säga att vi kan mäta 
fondernas klimatpåverkan. Verktyget används idag som en del av vår ESG-analys. Vi ser även 
över möjligheten att använda detta i vårt kunderbjudande men vägen dit kommer innebära en 
längre process. 
 
Under 2014 har vi dessutom tagit beslut att  sluta investera i företag vars huvudsakliga 
inkomst generaras från utvinning av kol. Vi ser detta som ett steg i rätt riktning där vi väljer att 
investera i nya sektorer som bidrar till både lönsam och hållbar utveckling. Just nu pågår en 
intern process där vi analyserar och utvärdera vilka bolag som kommer bli berörda av denna 
exkludering.
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