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Beskrivning
Fonden är en hedgefond long/short equity med ”long bias”. Fonden arbetar aktivt med allokering och har möjlighet att variera
aktieexponering mellan 50-150% beroende på marknadsförutsättningar. Fonden använder derivatkontrakt och blankningar för
att hantera risker och höja avkastningen.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Fondbolagets kommentar
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållb arhetsfrågor. Hållb arhetsaspekter b eaktas i ekonomiska b olagsanalyser och
investeringsb eslut – b åde som källor till risk och avkastning. Detta är emellertid inte nödvändigtvis avgörande för
vilka b olag som väljs in i fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson tar miljöaspekter b eaktande i egenskap av risker (exempelvis skadestånd vid miljöb rott,
nedskrivningar på grund av naturkatastrofer) och möjlighet till avkastning (konsumtionstrender). Miljöaspekterna är
således en självklara och naturligt integrerade del av b olagsanalysen.
Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson investerar inte i b olag som b ryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när
det gäller miljö, mänskliga rättigheter, korruption, arb etsrätt och företag som tillverkar kärnvapen, så som det
b eskrivs i FN:s Glob al Compact och OECD:s riktlinjer.
Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption)
Fondbolagets kommentar
Att b olagets styrning är transparent, ansvarstagande, pålitlig och agerar i aktieägarnas b ästa intresse har stor vikt i
huruvida förvaltarna vill placera pengar hos ledningen. Att exempelvis b ehandla anställda väl och b ehålla
kompetens är viktigt för b olagets framtida intjäningsförmåga.
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys
av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten
miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar
samhälls- eller miljönytta.

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver
inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser
och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras
kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.
Fondbolagets kommentar
Hållb arhetsaspekter b eaktas som en naturligt integrerad del i den analys som föregår varje investeringsb eslut.
Detta påverkar förvaltarens b edömning av den riskjusterade avkastningen men b ehöver inte vara avgörande för
vilka b olag som väljs in i fonden eller ej.

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

Metod som används: Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson investerar inte överhuvudtaget i b olag som producerar kärnvapen, landminor, kemiska och b iologiska
vapen och klusterb omb er.
Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson investerar inte överhuvudtaget i b olag som producerar kärnvapen, landminor, kemiska och b iologiska
vapen och klusterb omb er.
Kärnvapen
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson investerar inte överhuvudtaget i b olag som producerar kärnvapen, landminor, kemiska och b iologiska
vapen och klusterb omb er.
Alkohol
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson gör inga direktinvesteringar i b olag vars huvudsakliga omsättning utgörs av försäljning av
alkoholhaltiga drycker.
Tobak
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson gör inga direktinvesteringar i b olag vars huvudsakliga omsättning utgörs av försäljning av tob ak- och
nikotinprodukter.
Kommersiell spelverksamhet
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson gör inga direktinvesteringar i b olag vars huvudsakliga omsättning kommer från kommersiell
spelverksamhet.
Pornografi
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson gör inga direktinvesteringar i b olag vars huvudsakliga omsättning utgörs av försäljning av
pornografiskt material.

Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och
OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
Fondbolagets kommentar
Fonden undviker att investera i b olag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
kring miljö, mänskliga rättigheter, arb etsvillkor och affärsetik. En majoritet av fondens innehav granskas av externa
experter två gånger per år.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget
bedömer som rimlig i det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna
villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av
vissa stater
Detta alternativ avser fonder som gör en landsspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i
vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.
Fondbolagets kommentar
Länder utesluts där transparensen för att på ett tillförlitligt sätt kunna b edöma risker och möjligheter avseende
hållb arhetsfaktorer.

Övrigt
Övrigt
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson matchar sina innehav mot EU:s, FN:s (UNSC) och USA:s (OFAC) sanktionslistor åtminstone en gång i
kvartalet eller vid b ehov för att säkerställa att inget innehav omfattas av sanktioner.

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att
påverka dem i en mer hållbar riktning.
Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson har mandat att använda sina rättigheter som aktieägare i form av deltagande och rösträtt på stämma
samt ingå i valb eredningar i innehavda b olag. Dessutom kan PriorNilsson i egen regi inleda påverkansdialoger
med b olagen.
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson har mandat att utöva b olagspåverkan även i samarb ete med andra investerare. Detta kan vara
nödvändigt i de fall där PriorNilsson i egen regi inte kan antas ha en relevant påverkan.
Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
Röstar på bolagsstämmor
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson har mandat att representera sina andelsägares gemensamma intressen genom att rösta på
b olagsstämmor, liksom att använda andra rättigheter kopplade till innehavda aktier.
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Fondbolagets kommentar
PriorNilsson har mandat att representera sina andelsägares gemensamma intressen genom att delta i
valb eredningar, liksom att använda andra rättigheter kopplade till innehavda aktier.

Resurser
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna b ehandlar hållb arhetsinformation om b olaget i investeringsanalysen på samma sätt som övrig
information b ehandlas. Dessutom har PriorNilsson en anställd hållb arhetsansvarig som stärker fonden i dess
hållb arhetsåtagande och agerar stöd i förvaltningen.
Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Vad gäller hållb arhetsanalys tar vi del av externa hållb arhetsanalyser genomförda av investmentb anker och
analyshus, vi genomför dessutom en löpande normb aserad kontroll av innehav genom Sustainalytics och vi har ett
råd för ansvarsfulla investeringar som stödjer förvaltarna i deras arb ete.
Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer
information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.
Länk till hemsida:

http://pnfonder.se/se

Kontaktinformation:

Marcus Ehrenpreis Direkt: +46 (0)8 - 441 77 23, Mobil: +46 (0)732 77 16 37, Email:
marcus.ehrenpreis@pnfonder.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och
inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad
av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och
uppdateras minst en gång om året.

