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Cliens Sverige Fokus A
Väljer in
Väljer bort
Påverkar

Cliens Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med huvudsaklig inriktning på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen
är att ge en god värdetillväxt genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket bl. a. betyder att
den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond, normalt äger fonden mellan 20-25 innehav.
Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning. Cliens Kapitalförvaltning har anslutit sig till UNPRI. Analys och screening
av Cliens fonder genomförs av OEKOM Research och Global Engagement Services (G.E.S).

Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån
Miljö, sociala och

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och urvalet av aktier i fonden baseras på en

affärsetiska

kombination av finansiell analys och ESG analys, d v s analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt
ansvar och ägarstyrning. Analysunderlaget integreras som en del i förvaltarens finansiella analys och ligger med som
underlag i urvalet av fondens värdepapper.

aspekter

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i
Kränkningar av
internationella

Fonden placerar ej i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer inom miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer

normer

för multinationella företag.

Produkter och/eller

Fonden undviker att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller
försäljning av varor och tjänster inom kategorierna:

länder

• Vapen
• Tobak
• Alkohol
• Kommersiell spelverksamhet
• Pornografi
Fonden placerar inte heller i bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av vapen som är illegala enligt
internationella överenskommelser, såsom klusterbomber, anti-personella minor samt kärnvapenprogram.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom
Resurser och
rutiner

Förvaltarna utövar daglig tillsyn över bolagen i portföljen. Förvaltarnas egen analys kompletteras med ESG-analys från
OEKOM Research samt screening av Global Engagement Services. Fondbolaget erhåller kontinuerlig uppdatering om
nyuppkomna händelser.
• Extern analys/screening via OEKOM Research och Global Engagement Services
• Cliens interna etiska råd leder arbetet
• Analysen uppdateras löpande

Kontroller

• Fortlöpande intern kontroll samt revision halvårsvis
• Cliens etiska råd kvalitetssäkrar arbetet
• Rapporter kan erhållas på förfrågan

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska
kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande
text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat
informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen
följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.

