
 Garantum Invest AB 
  

Hållbarhetspolicy 
 Beslutad av Datum Senast uppdaterad/version Träder ikraft Sida 

 Styrelsen 2021-03-16 2021-03-16 2021-03-16 1 (3) 
 

POLICY FÖR HÅLLBARHET 
 

1 Inledning 

Garantums-koncernens uppfattning är att ansvarsfullt agerande är både viktigt och nödvändigt för 
att främja den hållbara utvecklingen. I sin roll har Garantum-koncernen möjlighet att påverka hur 
privatpersoners kapital allokeras och vilka branscher och bolag som kan erhålla finansiering/kapital 
till sin verksamhet. Inom Garantum-koncernen tillhandahålls såväl kapital- som fondförvaltning, 
vilket innebär att kapital placeras både direkt och indirekt i olika finansiella instrument, såsom 
aktier, räntebärande värdepapper och andra tillgångsslag. Inom Garantum-koncernen tillhandahålls 
även investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.  

Garantum-koncernen och dess medarbetare strävar efter att förena arbetet med hållbarhet med det 
långsiktiga målet att skapa största möjliga värde i förvaltningen av kapitalet.  

2 Omfattning 

Denna policy omfattar Garantum Invest AB, Garantum Fondkommission Aktiebolag, Aktie-ansvar 
Aktiebolag, Bandling & Partners AB, Global Invest Finansförmedling AB, Garantum Partner AB 
och Aktiv Finans Rådgivning AB (gemensamt benämnda (”Garantum-koncernen”)). Det åligger 
styrelserna i samtliga bolag inom koncernen att anta och tillämpa relevanta delar av denna policy.  

Bolagen inom Garantum-koncernen har rätt att självständigt fatta beslut i frågor kring röstning, 
deltagande i valberedningar och dylikt ägararbete i portföljbolag. Besluten ska emellertid vara 
kompatibla med denna policy och Garantum-koncernens värdegrund och ställningstaganden.  

3. Garantums principer för hållbarhet 

Garantum anser att hållbarhetsfrågor är viktiga. Därför vill Garantum endast jobba tillsammans med 
bolag som lever upp till vissa principer om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och 
anti-korruption. Principerna har sin grund i Garantums värdegrund och beaktas i alla affärsbeslut 
som Garantum tar. Vidare kräver Garantum att emittenter och ombud lever upp till principerna för 
att en affärsrelation ska inledas.  

Principerna är följande:  

• Eftersträva en god företagskultur  
• Åta sig att följa mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter  
• Åta sig att verka för jämställdhet och jämlikhet  
• Åta sig att verka för en bättre miljö  
• Motverka mutor och korruption  
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4 Målsättning 

Garantum-koncernens ambition är att främja EU:s arbete med att uppnå åtagandena som följer av 
Parisavtalet. Detta ska ske genom att bolagen inom Garantum-koncernen ska reducera 
hållbarhetsrisker i sina investeringar, samt beakta dem i investeringsrådgivningen. Vidare ska 
bolagen inom Garantum-koncernen främja bolag och projekt som värdesätter hållbarhetsfrågor och 
verkar för en klimatpositiv förändring. Garantum-koncernens målsättning är att bedriva ett effektivt 
och framgångsrikt arbete i hållbarhetsfrågan.  

5 Placeringsstrategi, ESG-risker och ESG-faktorer  

5.1 Placeringsstrategi 

Bolagen inom Garantum-koncernen har ensamrätt att besluta om det enskilda bolagets 
placeringsstrategi. Gemensamt för bolagen inom Garantum-koncernen är att samtliga ska beakta 
följande:  

• Främja bolag som väljer bort innehav i bolag som allvarligt skadar miljön och klimatet. 
• Undvika bolag där det förekommit korruption och ekonomisk brottslighet.  
• Främja bolag som väljer bort innehav i bolag som kränker de mänskliga rättigheterna. 

5.2 ESG-risker 

Det åligger samtliga bolag inom Garantum-koncernen att beakta ESG-risker i sin kapitalförvaltning 
och investeringsrådgivning, samt redovisa bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på 
avkastningen. Det åligger bolagen inom Garantum-koncernen att ha en due diligence process 
avseende integrering av hållbarhetsrisker, samt publicera denna på hemsidan.  

5.3 ESG-faktorer  

Det åligger samtliga bolag inom Garantum-koncernen att i tillämpliga fall beakta negativa 
konsekvenser på hållbarhetsfaktorer i kapitalförvaltningen och investeringsrådgivningen.  

6 Investeringsrådgivning/Försäkringsförmedling  

Investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare ska integrera hållbarhetsrisker i sin 
investeringsrådgivning/försäkringsförmedling, samt beakta negativa konsekvenser på 
hållbarhetsfaktorer. Det åligger samtliga bolag inom Garantum-koncernen att publicera information 
om hur hållbarhetsrisker integreras, och i tillämpliga fall även hur negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer beaktas, på sin hemsida. Vidare ska investeringsrådgivare/försäkringsförmedlare 
beakta kundens hållbarhetspreferenser vid rådgivning utifrån interna rutiner.   

Investeringsrådgivare/försäkringsförmedlare ska utöver det: 

• Hålla sig uppdaterade och informerade om utvecklingen som sker på hållbarhetsområdet.  
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• Informera kunder om integrering av hållbarhetsrisker och hur miljömässiga-, sociala- och 
bolagsstyrningsrelaterade aspekter beaktas, samt säkerställa att informationen delges på ett 
sådant sätt att kunden kan fatta ett välgrundat beslut.   

• Tillhandahålla transparent och korrekt information om våra produkter och tjänster.  

9 Fondtorget 

Garantum-koncernen väljer noggrant och omsorgsfullt ut fonder till sitt Fondtorg. Bolag inom 
Garantum-koncernen har självständig rätt att besluta om inval till fondtorg. Processen ska följa 
bolagens interna produktgodkännandeprocesser.   

10 Hållbarhetsarbetet inom Garantum-koncernen 

10.1  Inköp  

Medarbetare inom Garantum-koncernen ska beakta miljömässiga-, sociala- och 
bolagsstyrningsaspekter vid inköp. Mer information om hållbarhetsarbetet i fråga om inköp finns i 
särskild rutin.  

10.2 Tjänsteresor 

Medarbetare inom Garantum-koncernen ska i första hand välja tåg som resealternativ. Närmare 
information om tjänsteresor återfinns i Garantums resepolicy.   

11 Ansvar  

Styrelsen ansvarar för att anta och fastställa policyn. Policyn fastställs och godkänns årligen, även om 
det inte är några ändringar.  

VD eller den som VD utsett ansvarar för att denna policy uppdateras årligen.  

Hållbarhetsansvarig är ansvarig för innehållet i denna policy och har det övergripande ansvaret för 
att policyn implanteras och efterlevs.  

Hållbarhetsgruppen bistår VD och hållbarhetsansvarig  med att implementera och säkerställa 
efterlevnad av denna policy. 

Förvaltare ansvarar för att agera utifrån denna policy och den hållbarhetspolicy som det enskilda 
bolaget som de är anställda på inom Garantum-koncernen har antagit.  

Investeringsrådgivare/försäkringsförmedlare ansvarar för att agera utifrån denna policy i sin 
investeringsrådgivning/försäkringsförmedling.  
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