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Bjørn Edvart Kristiansen
VD, ODIN Forvaltning

Under det annorlunda året 2020 arbetade vi på ODIN noga och struktu-
rerat med hållbarhet, precis som vi gjort under de senaste åren. Förra året 
fokuserade vi emellertid ännu mer på detta långsiktiga och viktiga arbete. 
Vi är stolta över att ha spikat ODIN:s hållbarhetsstrategi för de närmaste 
åren, och strategin är ett viktigt och levande dokument för oss på ODIN. 

Den påminner oss hela tiden om att vi ska vara aktiva ägare som följer 
och påverkar bolagsledningarna. Vi ska erbjuda ansvarsfulla produkter 
till våra kunder, kommunicera och rapportera tydligt, bygga kunskap och 
göra mer hållbara val internt. Bland annat har vi förbättrat vår avfallssor-
tering och tagit fram en klimatredovisning. Vi har också förpliktat oss att 
kompensera för våra utsläpp samt klimatkompensera för 2020. 

Under året har vi utarbetat förväntansdokument för att konkretisera vad 
vi förväntar oss av de bolag vi investerar i. Under 2020 anställde vi också 
fler kloka medarbetare som ska hjälpa oss att bli ännu hållbarare i allt vi 
gör. Sammanfattningsvis skedde en markant upptrappning av satsningen 
på hållbarhet under det gångna året.

2020 – åtminstone ett bra år ur hållbarhetssynpunkt

             Vidare har vi fortsatt att leta upp nya, bra bolag samt följa upp de bolag vi  
        investerar i. I den här rapporten hittar du mer information om hur vi arbetar  
    med hållbarhet och vad vi har gjort under året som gått.
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På ODIN väljer vi ut aktier, s.k. stockpickers, vilket inne-
bär att vi är selektiva i valet av de bolag vi vill investera 
i. Olika hållbarhetskriterier påverkar bolagens värdeska-
pande över tid. Hållbarhetsbedömningar är en avgöran-
de faktor i alla investeringsbeslut. Just därför arbetar 
våra förvaltare nära bolagsledningarna och ställer krav 
och frågor som rör deras hållbarhetsarbete. I praktiken 
utövar vi aktivt ägande och använder vår röst för att 
påverka och säkerställa att hållbarhetshänsyn hamnar 
högre upp på agendan. 2012 undertecknade vi FN:s prin-
ciper för ansvarsfulla investeringar. Principerna går ut 
på att vi förbinder oss att genomföra och redovisa hur 
vi integrerar ansvarstagande och hållbarhet i våra bo-
lags- och portföljbedömningar. Detta gäller även för våra 
räntefonder (som för närvarande bara finns tillgängliga 
i Norge).

Vårt hållbarhetsarbete kan samlas i tre huvud- 
kategorier: 

1. INTEGRATION  innebär bland annat att vi gör hållbar-
hetsanalyser av de bolag vi investerar i. Samtliga bolag 
vi investerar i presenteras för hela förvaltningen, vilket 
även inbegriper en grundlig hållbarhetsbedömning. Det 
innebär att vi väger risker och möjligheter med avseen-
de på hållbarhet, samt hur väl styrelsen och ledningen 
är skickade att hantera detta. Dessutom ser vi regelbun-
det över innehållet i våra portföljer. För att kunna göra 
adekvata bedömningar är tillgången på information av-
görande och vi inhämtar uppgifter från flera olika källor. 
Vi använder inte bara offentligt tillgänglig information 
som årsredovisningar och rapporter från icke-statliga 
organisationer, utan även information från möten med 
representanter från bolagsledningen i aktuella bolag 
samt från analytiker. Därtill anlitar vi externa analys-
byråer för att få objektiva bedömningar av bolag. För 
närvarande anlitar vi analysbyrån Sustainalytics som 
ger oss tillgång till sin omfattande företagsdatabas och 
analytiker, samt analys kopplad till produktinvolvering 
och händelser.

2. AKTIVT ÄGARSKAP  handlar om att nyttja vår röst-
rätt som aktieägare, både genom att rösta på bolagsstäm-
mor samt föra en dialog med de bolag vi investerar i. Vi 
ingår också i flera valberedningar. Syftet är att skapa 
medvetenhet och påverka bolagen att stärka sitt hållbar-
hetsarbete. Därigenom kan bolagen bli ännu bättre på att 
tackla de olika problemställningar de kan stöta på, något 

som även gagnar aktieägarna. Vårt mål är att rösta på 
alla bolagsstämmor i de bolag som vi investerar i.  För att 
göra detta på bästa sätt använder vi oss av tjänster från 
ISS Proxy Voting Service, där vi får förslag på hur vi ska 
rösta ur ett hållbarhetsperspektiv. I dialog med de bolag 
vi investerar i är detta som regel kopplat till specifika 
händelser, redovisning eller frågor som vi fokuserar på.  
Om något sker i de bolag vi investerar i inleder vi ome-
delbart en dialog. Om vi inte ser någon förmåga eller vilja 
till förändring säljer vi våra aktier i bolaget. Som ett re-
sultat av våra koncentrerade portföljer är vi i många fall 
stora ägare i de bolag vi investerar i. Vår röst hörs, och vi 
ser till att använda den. I de bolag där vi är mindre ägare 
är vi ofta betjänta av att arbeta med andra investerare.

3. UTESLUTNING OCH OBSERVATION är instrument 
som vi använder om det sker saker i ett bolag som kan 
strida mot våra riktlinjer.

Som aktiv förvaltare är vår strategi när vi sätter ihop 
våra portföljer att vara bolagsorienterade. Därför har vi 
inte lika stort behov av uteslutningslistor över bolag som 
vi inte vill ha i våra portföljer. Det innebär att alla bolag 
som vi investerar i är grundligt analyserade och utvalda 
efter en längre process.

Ett antal bolag utesluts efter en omfattande bedömning 
av deras riskprofil och framtidsutsikter. Här spelar håll-
barhetskriterier en avgörande roll. Vi undviker också vis-
sa sektorer och enskilda bolag utifrån de produkter de 
erbjuder och/eller hur de uppträder. Vi gör bedömning-
arna med utgångspunkt från våra egna och SPU:s (Sta-
tens Pensjonsfond Utland) kriterier. Vi följer också SPU:s 
uteslutningslista och bolag som utesluts av SPU tas bort 
från vår investeringsmiljö. 

Ett bolag utesluts eller förs upp på observationslistan vid 
misstanke om allvarliga och systematiska överträdelser 
av allmänt vedertagna normer. Vi förutsätter att de bo-
lag vi investerar i uppträder i enlighet med principerna i 
FN Global Compact. Principerna rör mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessutom har 
vi tagit fram dokument som beskriver våra egna förvänt-
ningar på de bolag vi investerar i. 

På sidan 6 får du en fullständig överblick över våra fon-
der.  

Såhär jobbar ODIN med hållbarhet
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Vi utesluter företag som har mer än:

5% av sin omsättning knuten till utvinning av termiskt kol, eller vars  
verksamhet i stor utsträckning är baserad på termiskt kol

5% av sin omsättning knuten till tobaksproduktion

5% av sin omsättning knuten till pornografi

5% av sin omsättning knuten till utvinning av oljesand

0% av sin omsättning knuten till kontroversiella vapen 
(vapen som vid normal användning bryter mot 
mänskliga rättigheter)

De företag vi investerar i ska uppträda i enlighet med  
principerna i FN Global Compact:

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företagen skal stödja och respektera  
skydd av internationellt erkända mänskliga rättigheter
Princip 2: Företagen ska försäkra att de inte är inbland- 
ade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetstagares rättigheter

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna   
rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Säkra att barnarbete avskaffas
Princip 6: Säkra att diskriminering i arbetslivet avskaffas

Miljö

Princip 7: Företagen ska stödja försiktighetsprincipen  
vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Anti-korruption

Princip 10: Företagen ska motarbeta alla former  
av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Såhär jobbar ODIN med hållbarhet
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ODIN Norge

ODIN Norden

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN USA

ODIN Fastighet

AKTIEFONDER

ODIN Aksje

ODIN Horisont

ODIN Flex

ODIN Konservativ

ODIN Rente

ODIN Likviditet

ODIN Norsk Obligasjon

ODIN Europeisk Obligasjon

ODIN Kreditt

RÄNTEFONDER

Översikt över våra fonder

ODIN Small Cap

KOMBINATIONSFONDER

- Fossilfri

B

B

B

B

B

B

B

B

B DA C E FB

HÅLLBARHET

Hållbarhetspoäng: Väldigt bra
Fonden får högsta betyg på aktivt ägande och på uteslutning av 
sektorer, men saknar ett (1) poäng när det gäller samhällsnytta.

4 av 5 poäng

1.   Integration  – vi integrerar hållbarhetshänsyn i ODIN:s 
 investeringsbeslut.

2.   Aktivt eierskap – innebär att vi är aktiva ägare i de bolag vi
 är investerade i genom att föra en dialog med bolagsledningar  
 och nyttja vår rösträtt på bolagsstämmor.

3.   Uteslutning och observation – innebär att vi väljer bort 
 enskilda bolag på grund av hur de beter sig och/eller vilka
 produkter/tjänster de erbjuder. Om beteende/produkter ändras 
 i bolag som vi äger, sätter vi upp bolagen på en observationslista.
 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

VERKTYG

Märkningssystemet har tagits fram på de fonder som erbjuds av Spare-
Bank 1 och ska visa fondernas hållbarhetsprofil, baserat på poängsätt-
ning. En fond kan få totalt fem poäng på de tre kriterierna: negativ scre-
ening, positiv screening och aktivt ägande. Märkningen av fonderna sköts 
av en neutral tredje part, The Governance Group.  

(erbjuds bara på norska marknaden)

(erbjuds bara på norska marknaden)
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Som nämnts ovan trappade vi under det gångna året upp 
vårt hållbarhetsarbete. Vi har jobbat med strategi, struk-
tur och rapportering internt, samtidigt som vi fokuserat 
på de bolag vi investerar i. 

Trots att 2020 blev året då resor och fysiska möten kom 
att nedprioriteras, hade vi inte mindre kontakt med de 
bolag vi äger, utan snarare tvärtom. Dialogen med bola-
gen har mycket riktigt förflyttats från fysiska mötesrum 
till digitala miljöer. Vårens samtal med bolagsledningar-
na handlade i stor utsträckning om covid-19. Hur skulle 
nedstängningen av samhället påverka bolagen ekono-
miskt, och i vilken utsträckning har bolagen sörjt för 
en trygg arbetssituation för de anställda? I egenskap av 
långsiktiga ägare har vi uppmuntrat bolagen att sänka 
sina utdelningar och stärka sina finanser. 

Bolagsstämmorna blev också lite annorlunda under året 
som gick. Några av vårens bolagsstämmor sköts upp, 

men vi är glada över att de allra flesta ändå kunde ge-
nomföras digitalt. Under hösten blev det allt tydligare 
att pandemin skulle hänga sig kvar en tid framöver och 
att bolagen måste rusta sig för en fortsatt krävande var-
dag. Det är glädjande att se att en majoritet av våra bolag 
klarade sig bra under hela året. 

Förutom dialog och aktivt ägande strävar vi också efter 
att hitta bra bolag med långsiktiga trender i ryggsäcken. 
I våra portföljer finns många bolag som alla på sitt sätt 
bidrar till en bättre framtid. Men även bra bolag kan bli 
bättre och i dessa är vi aktiva ägare. På räntesidan utfär-
das allt fler gröna obligationer, vilket är ett bra sätt att 
direkt bidra till positiv förändring. Gröna obligationer är 
något vi har ökat fokus på. 

På nästa sida hittar du exempel på dialoger som vi hade 
med våra bolag under 2020 och en sammanställning 
över hur vi röstade på bolagsstämmor. 

Vad gjorde vi under 2020?
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Dialoger som vi förde under det gångna året färgades av 
förklarliga skäl av pandemin men hänger också tydligt 
ihop med vår årscykel. De senaste åren har vi valt ut tre 
teman per år att fokusera extra på under året. 2020 var 
våra teman arbetstagares rättigheter, intressekonflik-
ter och klimatrapportering samt KPI:er. Vilka hållbar-
hetsfaktorer som är viktigast varierar naturligtvis, dels 
utifrån geografi, dels mellan olika branscher och bolag. 
Begreppet hållbarhet är mycket brett och årshjulet är 
därför ett bra sätt att lära sig mer om olika frågor och ta 
upp dem med berörda bolag. Det ger också en balanserad 
fördelning i frågor som rör miljö/klimat (E), samhälle (S) 
och bolagsstyrning (G). 

Vi har som sagt följt detta ingående och under 2020 pra-
tade vi med flera av bolagen. På samma sätt som vi tar 
kontakt med bolagen tar de också kontakt med oss. Vi 
deltog bland annat i flera intressentanalyser på uppdrag 
av de bolag som vi är investerade i. Det är undersökning-

ar som bolagen gör bland de som har intressen i bolaget, 
dvs. aktieägare, anställda, kunder, leverantörer och lik-
nande. Detta ger bolagen en värdefull inblick i vad de 
olika grupperna värdesätter och kan bl.a. användas vid 
utarbetandet av strategier, riskbedömningar samt för att 
identifiera nya möjligheter. Vi ser positivt på att bolagen 
regelbundet gör intressentanalyser och tycker att det är 
viktigt för oss som aktieägare att lägga tid på detta. 

Under det gångna året hade vi 27 dialoger med bolag på 
temat hållbarhet. Vi definierar dessa dialoger som att vi 
specifikt kontaktar bolag för att förhöra oss om eller dis-
kutera hållbarhetsfrågor. Vi har även räknat in de tillfäl-
len då bolag kontaktat oss för att få återkoppling på vad 
aktieägarna lägger vikt vid. Hållbarhet har kommit att 
bli en stående punkt på dagordningen vid de flesta möten 
med de bolag vi träffar, men det är viktigt att understry-
ka att inte alla är med i den här översikten.

Dialog med våra bolag 2020

37 %

30 %

33 %

Dialoger i 2020

Environmental Social Governance

Dialog 2020
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Fokus på klimatför-
ändringar och hur 
vi kan begränsa den 
globala uppvärm-
ningen har varit heta 
ämnen i flera år. Det 
är inte något som 
kommer att föränd-
ras då det är teman 
som dominerar i de 
regelverk som EU 
lägger fram på håll-
barhetsområdet. För 

vår del påverkas våra bolag, vilket innebär såväl utma-
ningar som möjligheter. Något vi har arbetat med i fle-
ra år är att nyttja vår röst som aktieägare för att kräva 
bättre rapportering kring bolagens klimatpåverkan. Det 
handlar om utsläpp från bolagen både vad gäller produk-
tion och stödfunktioner. 

Det är glädjande att se att den andel som rapporterar 
ökar år för år, men vi är ännu inte i hamn och vi fort-
satte att fråga bolagen om detta under 2020. Vi har upp-
muntrat de som inte rapporterar att börja göra det och 
uppmuntrat de som redan rapporterar att använda sam-
ma rapporteringsstandard för att underlätta jämförelser 
bolag emellan. Vi betraktar detta som en viktig uppgift 
som vi kommer att arbeta vidare med under 2021. 

Under året var vi även i dialog med bolag i utsläppsin-
tensiva sektorer. Detta gäller bland annat cementprodu-
centen Corp Moctezuma, som vi länge varit investerade i 
genom fonden ODIN Emerging Markets. I ett möte med 
ledningen ställde vi frågor om vad de gör för att mins-
ka sina utsläpp eftersom cementindustrin står för stora 
koldioxidutsläpp i produktionslinjen. Ledningen förkla-
rade att de arbetar med att förbättra produktionsproces-
sen och tittar på alternativa energikällor. Man utforskar 
även möjligheterna att fånga och använda utsläppen till 
annan produktion. Problemet är ofta att alternativa in-
satsfaktorer kan leda till lägre kvalitet, och det är fortfa-
rande mycket dyrt att samla in utsläpp genom t.ex. kol-
dioxidfångst. Vi anser dock att det är viktigt att som stor 

aktieägare sätta frågan på dagordningen. Även om det 
inte leder till omedelbara förändringar i verksamheten 
kommer detta högst sannolikt att beaktas vid utarbetan-
det av mer långsiktiga strategier.

Som en del av årshjulet har vi tittat på både bolagens 
klimatavtryck och miljöpåverkan, men det är nog så 
viktigt att bedöma deras förbättringsmål. Det är gläd-
jande att se att flera av de bolag som har börjat rappor-
tera om ickefinansiella faktorer sätter tydliga mål för 
var de ska befinna sig framåt i tiden.

På senare år har bland annat plastavfall fått stor upp-
märksamhet. Vårt intryck är att de bolag vi äger inom 
FMCG (Fast Moving Consumer Goods) tar sitt ansvar för 
plastemballage och tillhörande klimatavtryck på allvar. 
Cirka 360 miljoner ton plast produceras varje år världen 
över. Tyvärr är bolag i denna sektorn bland de som bidrar 
mest. Genom ODIN Europa investerar vi i Unilever, Hen-
kel och Reckitt Benckiser. 

Unilever meddelade i år att man kommer att ersätta 100 
procent av kolet från oljan i sina produkter med förny-
bart eller återvunnet kol. Produkter som OMO, Sunlight, 
Cif och Domestos kommer därmed att få en mycket star-
kare hållbarhetsprofil. Initiativet bidrar enligt oss till att 
befästa att bolaget kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. 
Bolagets produkter ska vara klimatneutrala (Net Zero 
Emissons) senast 2039.

Henkel har föresatt sig att minska sitt koldioxid- 
avtryck med 65 procent till 2025 och 75 procent till 
2030. Detta ska åstadkommas genom högre energi- 
effektivitet och ökad användning av el från förnybara 
källor. Målet är att bli klimatpositiv senast 2040. När 
det gäller användningen av plast i emballagen ska all 
plast vara återvinningsbar eller återanvändbar senast 
2025. Reckitt Benckiser har samma mål. 

Bolagen tog under det gångna året stora kliv framåt. Vi 
kommer att fortsätta att ta upp frågan i våra möten med 
dem.

Miljö och klimat

Foto: gettyimages
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Bolag kan påverka 
omvärlden i positiv 
och negativ riktning 
på miljö- och klima-
tområdet men det 
är nog så viktigt att 
titta på hur de påver-
kar människor och 
samhälle. Få bolag 
är perfekta men de 
måste ta tydlig ställ-
ning till vad som 
är acceptabelt och 

inte. Exakt vad som är acceptabelt och inte varierar från 
land till land. Det är viktigt att skanna portföljerna för 
att hitta eventuella avvikelser, även i bolag med särskilt 
komplexa värdekedjor. För att lägga extra vikt på detta 
var arbetstagares rättigheter temat i fjolårets årshjul. För 
att lära oss mer i ämnet bjöd vi in en expert från LO:s 
internationella avdelning. Det var mycket givande att få 
några konkreta råd om hur vi bör gå till väga för att upp-
täcka avvikelser och vilka frågor vi bör ställa för att följa 
upp detta.

När det gäller arbetstagares rättigheter är det tyvärr stor 
skillnad på var vi befinner oss i världen, och det är spe-
ciellt på tillväxtmarknader som vi är särskilt uppmärk-
samma på utmaningar. Vi har genom åren haft kontakt 
med flera av våra bolag och det hade vi även under 2020. 
Vi kontaktade bland annat indiska Garware Technical 
Fibres för att förhöra oss om deras anställdas arbetsvill-
kor. Bolaget tillverkar nät som används i allt från fot-
bollsmål till fiskegarn. Detta indiska bolag är beroende 
av manuellt arbete varför det är viktigt att vara klar över 
de anställdas arbetsvillkor. Bolaget hade bra svar och 
kunde uppvisa tillfredsställande dokumenterade arbets-
rutiner och säkerhet på arbetsplatsen. Bolaget är även 
certifierat av GPTW (Great Place to Work India).

Vi har också pratat med producenten av engångshand-
skar – Hartalega. Hos huvudkonkurrenten Top Glove 
uppdagades i december bristfälliga arbetsvillkor och 
smittoutbrott på flera fabriker som tillfälligt stängdes 
ned av myndigheterna. Det kom inga liknande rappor-
ter om Hartalega och vårt intryck är att bolaget är bland 
de bättre i klassen när det gäller arbetstagares villkor. Vi 
kontaktade bolaget och fick snabbt ett utförligt svar från 
ledningen med beskrivning av rutiner och åtgärder som 
satts in för att motverka smittoutbrott. 

Stora internationella bolag som verkar på tillväxtmark-
nader har ett särskilt ansvar att ställa samma krav på 
des marknaderna som på sina egna hemmamarknader. 
De verkar i många olika länder och strukturerna kan 
vara komplexa med underleverantörer och dotterbolag. 
Vi var under årets gång i kontakt med Yara rörande en av 
deras leverantörer i Belarus. Bakgrunden var dels under-
måliga arbetsvillkor, dels att leverantören hade blivit av-
stängd från arbetsplatsen efter att ha deltagit i strejker. 
Vi kontaktade bolaget för att uttrycka vår oro och fråga 
hur bolaget hade hanterat situationen. Yara återkopplade 
snabbt och bedyrade att man hade tagit upp detta med 
leverantören och att man då gjort bedömningen att det 
bästa sättet att påverka situationen var att inleda en di-
alog med berörda parter. Därefter har bolaget publicerat 
ett uttalande på sin hemsida och varit tydliga med vad 
de kräver av sina underleverantörer. Eftersom Yara är 
underleverantörens största enskilda kund har de stort 
inflytande. I januari gick man ut med att tidigare uppsag-
da medarbetare får återgå till arbetet. Vi följer fortsatt 
situationen.

Under året uppmärksammades också oetisk marknads-
föring av modersmjölksersättning. Den här kampan-
jen har pågått i flera år och bland de bolag som berörs 
återfinns brittiska Reckitt-Benckiser och vietnamesiska 
Vinamilk. Vi vill understryka att kampanjen är kopplad 
till marknadsföringsmetoderna i de bolag som säljer mo-
dersmjölksersättning och inte till modersmjölksersätt-
ningen i sig. Vi granskade bolagens offentliga informa-
tion om marknadsföring av modersmjölksersättning och 
vi har även kontaktat berörda bolag. Vi ser positivt på 
att utmana bolagen om deras arbetsmetoder och att vi 
och andra investerare kan påverka dem i rätt riktning. Vi 
kontaktade båda bolagen i frågan och efterfrågade speci-
fikt deras respektive marknadspolicy. Reckitt har offent-
liggjort en ny marknadsföringspolicy som vi kommer att 
följa upp närmare.

Det sker även saker på hemmafronten som vi måste hålla 
ögonen på. Under de senaste åren har det varit mycket 
negativ publicitet kring arbetsvillkoren på XXL. Norska 
arbetsmiljöverket har identifierat användningen av till-
fälliga anställningar och andra brister kopplade till häl-
sa, miljö och säkerhet. Vi har fört en konstruktiv dialog 
med bolaget om det här och XXL har också haft frekvent 
kontakt med arbetsmiljöverket. Vid ett tillfälle drog sig 
NAV ur samarbetet med XXL med krav på förändring av 
villkoren. 

Sociala och samhällsrelaterad hänsyn
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Nyheten om att villkoren hade åtgärdats och att arbets-
miljöverket avslutat ärendet kom i november. Det var 
därför glädjande att i början av 2021 se att XXL åter var 
kvalificerade för samarbete med NAV. 

Banken HSBC är en av emittenterna i räntefonden ODIN 
Kreditt. Vi kontaktade banken efter nyheten att de stöd-
de den nya och kontroversiella kinesiska säkerhetslagen 
som många fruktar kommer att inskränka Hongkong-
bornas demokratiska rättigheter. Protesterna mot den 
nya säkerhetslagen var omfattande och vi ställde oss frå-
gande till varför HSBC stödde den. Vi diskuterade detta 
i ett möte med företrädare för banken och de förklarade 
komplexiteten i frågan och att allt inte är svart eller vitt. 
Frågan är hur detta genomförs i praktiken och banken 
underströk att man fortsatt kommer att stödja initiativ 

som skapar stabilitet i Hongkong. Vi förstår att detta 
är en svår situation för HSBC. Eftersom Hongkong och 
Kina är mycket stora marknader för dem måste de ba-
lansera mellan de kinesiska myndigheternas intressen 
och att de som bolag med huvudkontor och börsnotering 
i Storbritannien förväntas värna demokrati och yttran-
defrihet. På ODIN ser vi inte bara ESG-risker kring detta 
utan även affärsrisker kopplade till kinesiska restrik-
tioner, såsom huruvida bolag respekterar amerikanska 
myndigheters sanktionslistor. Det finns bland annat 
uppgifter om att HSBC nekat Hongkongs chefsminister 
Carrie Lam att ha ett konto i banken. Dessutom riskerar 
banken att få dåligt rykte genom att stödja Kinas säker-
hetslag i Hongkong. Med detta som bakgrund har vi inte 
ökat vår exponering mot HSBC och kommer inte heller 
att göra det i framtiden. 

Sociala och samhällsrelaterad hänsyn
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När vi utvärderar 
bolag är gover-
nance – bolags-
styrning – en 
central punkt. 
Det handlar om 
hur duktiga de 
som faktiskt styr 
ett bolag är på att 
göra bra, lång-
siktiga val. Som 
så mycket annat 
handlar det till 

stor del om incitament och hur strukturen ser ut. Detta 
gäller både för de som arbetar i bolaget och de som leder 
det, vilket varit en viktig punkt för ODIN i många år. Vi 
är därför måna om att utöva vår rösträtt på bolagsstäm-
mor, vi sitter i valberedningar och är en aktiv ägare i våra 
bolag. I egenskap av aktiv ägare i bolag som vi investe-
rar i medverkar vi ofta i intressentanalyser. Exempel på 
bolag där vi bidragit återfinns XXL, Ahlstrom-Munksjö, 
Bouvet och Axfood. Vi har också diskuterat bolagens in-
citamentsprogram inför bolagsstämmor, särskilt i bolag 
där vi är stora ägare. Vi har dessutom satt tryck på bolag, 
i synnerhet mindre, som saknar valberedningar genom 
att understryka att det är viktigt för oss. Vi sitter också i 
flera valberedningar, vilket förvisso är tidskrävande men 
som är av stort värde för såväl förvaltarna som bolagen. 

En fråga som rönte stor uppmärksamhet under det gång-
na året var förvärvet av Ahlstrom-Munksjö. Bolaget är 
ett innehav i ODIN Sverige och är ett finsk-svenskt bo-
lag som tillverkar en rad fiberbaserade nischprodukter. 
Bolaget har funnits i portföljen i några år och har varit 
ett förbättringscase som utvecklats i rätt riktning. I sep-
tember kom ett bud på bolaget från bland annat riskka-
pitalbolaget Bain Capital, som samarbetade med huvud-
ägaren Ahlstrom Capital. Vi ansåg att prislappen var för 
låg och ställde oss tvekande till att familjemedlemmar 
i Ahlstrom-släkten erbjöds växla sina privatägda aktier 
i Ahlstrom-Munksjö mot aktier i Ahlstrom Capital som 
skulle ligga kvar. Erbjudandet gick inte ut till övriga  
aktieägare vilket strider mot principen om likabehand-
ling av aktieägare. Vi kämpade för minoritetsägarna 
genom att föra en dialog med budgivarna, andra mino-
ritetsägare, specialister på området, finska Finansin-
spektionen, Aktiespararna i såväl Sverige som Finland 
samt media i båda dessa länder. Vårt mål var inte att 
stoppa förvärvet utan att se till att bolaget inte köptes ut 
till ett för lågt pris med hjälp av olagliga metoder. Ären-
det pågick ända fram till februari då det dessvärre fram-

kom att budgivarna hade fått över 90 procent av aktier-
na och att spelet således var förlorat. Vi tycker detta är 
synd men vi har åtminstone skickat en tydlig signal om 
att det inte är acceptabelt, och att ODIN inte kommer att 
vara passiva i sådana lägen. 

Under årets gång engagerade vi oss i flera fall där vi är 
obligationsinnehavare i bolag som har ansökt om lättna-
der i sina låneavtal till följd av ekonomiska svårigheter. 
I de fall vi bedömt bolagens krav på lättnader som orim-
liga, har vi vinnlagt oss om att tillvarata våra egna och 
andra obligationsinnehavares intressen. För att ta ett ex-
empel lyckades vi i bolaget MPC Container få till ett av-
tal som vi kunde acceptera, givet situationen. Avtalet var 
betydligt bättre än bolagets ursprungliga förslag, som 
för övrigt flera andra stora nordiska obligationsinne-
havare hade godtagit. Det bör sägas att det främst var 
utländska obligationsinnehavare som tillsammans med 
oss gjorde motstånd. 

I ett annat fall rörande oljebolaget OKEA nådde vi tyvärr 
inte hela vägen med våra krav. Här fanns en tillräcklig 
majoritet bland de obligationsinnehavare som redan 
hade accepterat bolagets förslag, något vi tyckte var både 
förvånande och synd. Vi blev kallade för rebeller när vi 
motsatte oss OKEA:s förslag som gick ut på att låta obli-
gationsinnehavarna ta smällen medan bolagets aktieä-
gare gynnades. Detta tar vi som en komplimang. Tyvärr 
gick ett tillräckligt antal obligationsinnehavare med på 
att dela notan, medan aktieägarna fick hela kakan. Detta 
anser vi är för dåligt, särskilt för obligationsinnehavare, 
som påstår sig värna ESG. 

God bolagsstyrning är en grundförutsättning för att ett 
bolag ska kunna skapa värde över tid. Därför lägger vi tid 
på att både utvärdera och påverka de bolag vi är investe-
rade i för att skapa förutsättningar för detta.

Bolagsstyrning
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Under 2020 lade vi 3 311 röster på 242 bolagsstämmor. 
Vi instruerade 3 701 röster till 268 bolagsstämmor men 
fick tyvärr inte gehör för alla röster. Detta motsvarar ett 
röstdeltagande på 90 procent. Anledningen till den lägre 
procentsatsen är vår nya fond ODIN Small Cap, där vi 
tyvärr inte var synkade med den leverantör som röstar 
för vår räkning, vilket ledde till att vissa röster förkasta-
des. Lyckligtvis har det inte varit avgörande att vår röst 
inte gett utdelning. Av de röster vi lagt har 133 gått emot 
bolagens rekommendationer. Det rörde sig då om förslag 
knutna till incitamentsprogram, ersättning till ledning-
ar och styrelser samt val av styrelseledamöter. 
  
För att ta ett exempel röstade vi även i år för förslaget 
från en grupp aktieägare om att Facebook bör välja en 
extern styrelseordförande. Vi tycker att det är olyckligt 
att Mark Zuckerberg är både vd och ordförande. Face-
book har blivit en viktig global mediespelare, med makt 
att påverka resultatet för politiska val runt om i världen. 
Med den rollen kommer ett stort ansvar och det är därför 
viktigt att bolaget har en styrelse som kan – och vågar – 
utmana och vägleda bolagets ledning i frågor som rör Fa-
cebooks roll i politiska val. Sekretess är också ett område 
där Facebook har fattat olyckliga beslut tidigare och där 
styrelsen har en viktig roll att spela. Vi menar att Face-
books styrelse skulle fungera bättre under ledning av en 
extern styrelseordförande, även om Zuckerberg formellt 
sitter på all makt givet hans andel i bolaget.

Förutom att rösta på bolagsstämmor sitter vi i flera val-
beredningar. Valberedningens uppgift är att utse bola-
gets styrelse. Det här är ett viktigt arbete som vi utför 
tillsammans med andra stora ägare i bolagen. Per den 
31 december 2020 satt vi i valberedningarna för Multi-
consult, Kongsberg Gruppen, Addnode, AQ Group, Bygg-
max, Addlife, Beijer Alma, Biotage, CTT och Munters.

Genom valberedningarna och bolagsstämmorna ser vi 
också över bolagens incitamentsprogram. Detta är också 
något vi tar upp med bolagsledningarna i möte med dem. 
Vi anser att incitamentsprogrammen är mycket viktiga 
för att förebygga uppkomsten av intressekonflikter. In-
tressekonflikter mellan aktieägare och bolagsledningar 
är ett känt problem som kan uppstå om det inte finns 
några incitamentsstrukturer som säkerställer att aktieä-
garnas och bolagsledningarnas intressen sammanfaller. 
På ODIN strävar vi efter att minska risken för sådana 
intressekonflikter. Vi vill att de bolag vi äger ska fatta 
beslut som överlappar med aktieägarnas intressen. Mer 

specifikt vill vi att ledningen ska sträva efter att maxi-
mera värdet per aktie över tid. Samtidigt vill vi betona 
att fokus på ESG-faktorer inte är i konflikt med detta 
mål, snarare tvärtom. 

Vi är måna om att incitamenten i största möjliga ut-
sträckning anpassas på ett sådant sätt att ledningen 
tänker som investerare och har incitament som upp-
muntrar till värdeskapande. För att minska risken för 
intressekonflikter söker vi aktivt efter bolag där vi kan 
investera tillsammans med familjer eller andra nyckel-
personer som har en betydande andel i bolaget. Vi tror 
att det gör ledningen mer benägen att tänka som inves-
terare – eftersom de ju är investerare – och att vi därmed 
sitter i samma båt. Ett bra exempel på ett sådant bolag 
är HEICO, som bland annat levererar delar till flyg- och 
rymdfartsindustrin. Familjen Mendelson, med tre famil-
jemedlemmar i ledningen, tänker som investerare efter-
som de är det och äger drygt 15 procent av bolaget. Det 
är inte bara familjen Mendelson som tänker som investe-
rare och ägare i HEICO. Det gör också medarbetarna. De 
anställda äger nämligen ca 10 % av bolaget. Anledningen 
är att HEICO matchar de anställdas individuellt intjä-
nade pensioner upp till en viss procent. Detta upplägg, 
kombinerat med bolagets goda avkastning över tid, gör 
att de anställda upplever ett större ägarskap och engage-
mang i bolaget eftersom de är aktieägare.

Bolagsstämmor och valberedningar
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Totalt antall generalforsamlinger

Generalforsamlinger våre
stemmer gikk gjennom

Generalforsamlinger våre
stemmer ikke gikk gjennom

Stemmefordeling

Med selskapets anbefaling

Mot selskapets anbefaling

10 %

90 %

96 %

4 %

Totalt antal bolagsstämmor

Röstfördelning

Bolagsstämmor och valberedningar

Bolagsstämmor där vi fick igenom  
våra röster
 
Bolagsstämmor där vi inte fick  
igenom våra röster

För bolagets rekommendation 

Mot bolagets rekommendation 
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Observationslistan består av bolag med identifierade 
hållbarhetsrisker, som vi ska utreda vidare. Bolag som 
placeras på observationslistan står som regel kvar ett 
tag. Vi gjorde inte några ändringar i observationslistan 
under 2020.  

Wells Fargo står fortsatt på observationslistan. Ameri-
kanska centralbanken (Fed) har fortfarande inte tagit 
bort sin ”asset cap” med konsekvensen att Wells inte 
kan öka sina tillgångar över den nivå de låg på i decem-
ber 2017. Banken har uppgett att man förmodligen inte 
kommer att ha alla Feds krav på plats förrän 2021. Vi 
anser dock att banken gör framsteg och att stora föränd-
ringar görs internt, trots att det tar längre tid än vi räk-
nade med när vi investerade i bolaget.
Fokus på insatser mot penningtvätt inom banksektorn 
är inte något nytt ämne. Bankerna har förmodligen haft 
ett jobb att göra på den här punkten men de flesta visar 
att de gjort stora framsteg på området. 

Danske Bank har inte kommit med några större uppda-
teringar kring bankens arbete med att stärka sitt pen-
ningtvättsprogram sedan 2019. Dessutom fortsätter ut-

redningarna av banken i USA, Danmark, Frankrike och 
Estland, och utfallet när det gäller tidpunkten för och 
storleken på vitet/vitena är fortsatt osäkert. I december 
meddelade US Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
att man avslutar sin utredning av påstådda överträdel-
ser av amerikanska sanktioner utan att vidta åtgärder. 
I januari 2021 lade danska åklagare ner åtalet mot sex 
tidigare anställda i avsaknad av bevis som motiverade 
anklagelserna enligt penningtvättslagen.

Vad Swedbank beträffar pågår fortfarande utredningar i 
USA och Estland. I mars 2020 hade Swedbank 217 incita-
mentspunkter för att förbättra AML-bristerna varav 87 
har genomförts. Det är svårt att bedöma effekten redan 
nu eftersom incitamenten bara varit på plats under en 
kort tid. Till skillnad från Danske Bank har Swedbank 
valt att behålla sin verksamhet i Estland.

Bra metoder mot penningtvätt är ett måste för banker. 
Det är kostsamt att ligga efter på det här området, både 
i kronor och ören, men bankernas interna resurser och 
rykte kan även få sig en rejäl knäck. Vi följer detta noga.

Observationslista

Observationslista
Datum Bolag Fond Orsak

2018.07.04 Danske Bank ODIN Kreditt, ODIN Europeisk Obligasjon Penningtvättsanklagelser

2018.09.11 Wells Fargo ODIN USA Affärsetik

2019.03.22 Swedbank ODIN Kreditt Penningtvättsanklagelser

2019.11.14 DNB
ODIN Kreditt/ODIN Europeisk Obligasjon/ODIN 

Norge/ODIN Norsk Obligasjon/ 
ODIN Likviditet

Penningtvättsanklagelser

2019.11.19 SEB ODIN Kreditt Penningtvättsanklagelser

Exkluderingslista 
Datum Bolag Fond Orsak

2018.02.01 Fortive Corp. ODIN USA Inblandning i kärnvapen
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Redan under 2017 började vi mäta klimatpåverkan i våra 
portföljer. Klimatpåverkan på fondnivå, i detta fall mätt 
i koldioxidintensitet, ger en fingervisning om hur stora 
utsläppen är för bolagen i en viss portfölj jämfört med 
intäkterna. Ju lägre siffra, desto bättre. Dock är det inte 
alla bolag som redovisar sina koldioxidutsläpp och vi må-
ste därför göra våra bedömningar mot jämförbara bolag. 
Syftet med att redovisa klimatpåverkan för våra fonder 
är att uppmuntra bolagen att mäta sina egna utsläpp och 
sätta tydliga mål för att reducera dem från dagens nivåer.

Koldioxidavtryck är ett sätt att mäta fondens exponering 
mot utsläppsintensiva bolag. Koldioxidavtrycket visar 
portföljbolagens utsläpp (koldioxidavtrycket under ett 
år) i förhållande till deras omsättning (årlig omsättning i 

fondens valuta), justerat för portföljvikt. Beräkningarna 
är inte fullständiga eftersom de inte omfattar alla indi-
rekta utsläpp. Exempelvis är företagets utsläpp kopplade 
till inköpt elektricitet (indirekt utsläpp enligt Scope 2) 
inkluderat medan utsläpp kopplade till en underleve-
rantörs inköpta elektricitet inte är det (Scope 3). Vi har 
utgått från de nya riktlinjer som tagits fram av Sven-
ska Fondbolagens Förening och har anlitat analysbyrån 
Sustainalytics för att göra beräkningarna på våra akti-
efonder. Det nyckeltal som utvärderas är fondens kol-
dioxidintensitet utifrån beräkningar gjorda med senast 
tillgängliga data per 30 december 2020.

Läs mer om hur vi beräknar koldioxidavtryck här >>

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket (SEK)
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Mot en grönare värld

Hur investerar man grönt? Taxonomin för hållbara finanser 
är EU:s snabbspår till att nå klimatmålen i Parisavtalet. Vi 
gör vårt bästa för att påverka de bolag vi äger.

Grundbulten i förvaltningen av ODIN:s fonder är att 
hållbarhet och avkastning går hand i hand. Med det me-
nar vi att de bästa förutsättningarna för god långsiktig 
avkastning finns hos bolag som har en affärsmodell och 
en kultur som tar hänsyn till miljöutmaningar och socia-
la frågor med anknytning till deras verksamhet. Vi talar 
då om bolag som är villiga att ställa de svåra frågorna 
för att identifiera problemområden och därmed hitta nya 
och bättre tillvägagångssätt. På ODIN lägger vi mycket 
tid och kraft på att hitta de bolagen. Dessutom arbetar 
vi metodiskt med att påverka de bolag vi äger. Alla bolag 
har förbättringspotential, och genom att påverka dem 
att bli bättre kan vi som finansiell aktör bidra till en bät-
tre värld.

Grön teknik är en förutsättning för att ställa om, men leder 
inte nödvändigtvis till god riskjusterad avkastning.
 
Hållbarhet är ett vitt begrepp med bred omfattning. Ett 
område som med rätta får mycket uppmärksamhet är 
bolagens roll när det gäller att minska världens totala 
utsläpp av växthusgaser. Här måste alla bidra och var-
je bolag måste ha en plan för hur de ska kunna minska 
sitt koldioxidavtryck över tid. Tekniken spelar en viktig 
roll i omställningen till ett utsläppsfritt samhälle. 2020 
var ett år med stark avkastning för bolag som utvecklar 
och kommersialiserar grön teknik. Många nya bolag som 
sysslar med förnybar energi har också börsnoterats. Vis-
sa talar till och med om en bubbla för gröna aktier. 

Bubbla, eller inte, många av dessa bolag utvecklar tek-
nik som kommer att vara avgörande för att nå målen i 
Parisavtalet. Detta innebär dock inte att alla dessa bolag 
kommer att ge god avkastning över tid, eller att inves-
teringar i dem inte är förknippade med risker. Det finns 
en parallell mellan det som sker inom grön teknik idag 
och det vi såg under dot.com-bubblan runt år 2000. Även 
om de produkter och tekniker som de gröna bolagen har 
utvecklat sannolikt kommer att bli en helt naturlig del 
av ekonomin i framtiden, i likhet med de flesta internet-
baserade tjänster idag, finns ännu inga förutsättningar 
för lönsamhet. Mycket kapital investeras idag i grön tek-
nik, vilket är positivt, men utvecklingen av lönsamma 
affärsmodeller kommer att ta tid. Under tiden kommer 

investeringar i grön teknik att vara förknippade med 
betydande risker och kräva noggranna analyser för att 
identifiera vinnarna bland de många bolag som erbjuder 
morgondagens energilösningar.

Gröna investeringar – mer än bara grön teknik.

Lyckligtvis måste man inte enbart investera i grön teknik 
för att bidra till en grönare och mer hållbar ekonomisk 
utveckling. Med detta sagt är det viktigt att ”vanliga” bo-
lag bidrar med att minska sitt koldioxidavtryck och gen-
om att investera i dem och påverka dem att minska sina 
utsläpp kan vi hjälpa till. Det finns också ett antal bolag 
som utvecklar teknik som är nödvändig för utvecklingen 
av lösningar för förnybar energi. Och i dagens digitala 
värld kan man investera i mjukvara och internetbaserade 
affärsmodeller som skapar värde för samhället, med mi-
nimala koldioxidutsläpp.

Taxonomin för hållbara finanser är EU:s snabbspår till att nå 
klimatmålen i Parisavtalet.

Även om vi ser att många bolag tar klimatutmaningar-
na på allvar krävs det både mer piska och mer morot för 
att vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet. Lyckligtvis är 
EU-politikerna medvetna om sitt ansvar. EU:s plan för 
hållbara finanser, och den så kallade taxonomin, är pre-
cis runt hörnet. EU:s ambitiösa plan för en grön ekonomi 
kommer inte bara att ställa krav på bolagen, utan också 
på oss investerare. Det ställs hårda krav på rapportering 
och transparens kring finansiella aktörers hållbarhets-
strategier. Detta kommer att tydliggöra vilka fonder som 
har en välgrundad, och inte minst välfungerande håll-
barhetsstrategi, och vilka som ”grönvaskar”. Vi är på god 
väg att anpassa oss till de krav som kommer från EU. Re-
gelverk av detta slag leder ofta till debatt och oenighet, 
och en del oväntade konsekvenser, men vi är övertygade 
om att våra andelsägare kommer att få ny och bättre in-
formation samt att vår hållbarhetsstrategi kommer att 
förbättras som ett resultat av denna process.

Taxonomin är utan tvekan en ”game changer” som kom-
mer att påskynda omställningen till en grön ekonomi. 
De som tror att den gröna omställningen bara är en mo-
defluga får nog tänka ett varv till.

Ane Rongved
Hållbarhetsansvarig
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Framtidsspaning

Hållbarhetsfokuset inom kapitalförvaltning är utan tvekan här för att stan-
na. På ODIN har vi länge förlitat oss på vår investeringsfilosofi som går ut på 
att hitta bra bolag som vi tror gör rätt val för att möjliggöra en fortsättning 
på en bra resa. För oss som investerare handlar det om långsiktighet och att 
bolagen gör långsiktiga val.

Samtidigt har det på senare år kommit allt fler krav, både på oss och de bolag 
vi investerar i, varför det är viktigt för oss att vara tydliga med hur vi arbetar 
med hållbarhet. Därför har vi under året spikat en strategi som löper från 
2020 till 2022. Det handlar om att fortsätta det goda arbete vi gör, se till 
att våra fonder lever upp till de höga krav vi har satt upp, förbättra kommu-
nikationen och rapporteringen samt förbättra kunskap och andra åtgärder 
internt. 

Vi fortsätter med årshjulet 2021 där årets teman är modernt slaveri, kli-
matrisk och styrelsesammansättning. Under året lopp kommer vi att ta in
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    externa experter som kan ge oss ytterligare inblick i dessa ämnen, samt gran-
ska våra portföljer ur detta perspektiv.

Klimatrisk

Styrelsesammansättning

Modernt slaveri



Alexander Miller
CIO

I 23 I

Varje år skänker vi bidrag till välgörenhet. Bland de 
många bra initiativ och frågor som organisationer käm-
par för där ute, valde vi att ge årets julklapp 2020 till:

WWF är en av världens största miljöorganisationer som 
har som mål att stoppa naturförstörelse och skapa en 
framtid där människor lever i harmoni med naturen. 
WWF fokuserar på att skydda mångfalden av arter och 
ekosystem på land och i haven, säkerställa hållbar an-
vändning av förnybara resurser samt bekämpa klimat-
förändringar och överanvändning av resurser.

CARE hjälper kvinnor att tjäna sitt eget uppehälle och 
bestämma över sina egna pengar genom spar- och lå-
negrupper. CARE:s filosofi går ut på att skapa varaktig 
förändring där samhällen får hjälp att hjälpa sig själva, 
vilket gör dem mindre biståndsberoende i framtiden. 
Dessutom erbjuder vi livsviktig nödhjälp när katastrofer 
och akuta situationer tillstöter.

Sjukhusclownerna träffar barn och ungdomar som lig-
ger på sjukhus. Anhöriga berättar hur dessa möten bi-
drar till ökad livslust och stöttning för att klara en tung 
sjukhusvistelse. Föräldrar beskriver också hur en stärkt 
självkänsla hjälper deras barn att uppbåda kraft. Forsk-
ning visar också att skratt och glädje minskar smärta, 
stärker immunförsvaret och orsakar mindre stress. 

Hand in Hand – Vår filial i Stockholm, ODIN Fonder, 
har under flera år varit stödföretag till Hand in Hand. 
Vår julgåva hjälper många fattiga och utsatta kvinnor att 
få verktyg för ett bättre liv. Att investera i människors 
egen förmåga är en väg ut ur fattigdom för gott. 2020 

var året då många av världens entreprenörer genomgick 
den tuffaste utmaningen i sina liv. I Hand in Hands verk-
samhetsländer Indien, Kenya och Zimbabwe var hela 
samhällen i princip nedstängda med utegångsförbud och 
stränga restriktioner. Transporter och varuflöden stop-
pades, gränser och marknader stängdes och många sår-
bara mikroföretag gick under. Länderna börjar nu öppna 
upp igen och de allra flesta av Hand in Hands entrepre-
nörer har börjat resa sig och komma tillbaka. Vissa av 
dem har ställt om sina verksamheter medan andra har 
sökt nya vägar. Den starka viljan och förmågan att an-
passa sig är imponerande. Situationen är hoppfull men 
extremt sårbar.  

ODIN:s bidrag 

Det är viktigt för oss att de bolag vi investerar i uppträ-
der ansvarsfullt och strävar efter att ständigt förbättras. 
Detta gäller även för ODIN som bolag. ODIN är ett dot-
terbolag till SpareBank 1-alliansen och har kontor i Nor-
ge, Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo, och 
det är här merparten av de anställda finns. 

För att minimera vår klimatpåverkan har vi vidtagit flera 
åtgärder internt. Vi har åtagit oss att göra en klimatredo-
visning för 2020 samt att minska våra utsläpp. Klimatre-
dovisningen kommer att offentliggöras i slutet av mars 
2021. Det handlar om att vara medveten om sin förbruk-
ning, undvika slöseri och hitta klimat- och miljövänliga 
lösningar när helst det går. 

Medveten förbrukning
-   Strömförbrukning 
- Papper och utskrifter 
- Engångsartiklar/bestick
- Syfte med flygresor Undvika slöseri

- Fokus på att minimera matsvinn och planera för att  
 minimera mängden emballage.  
- Allt avfall ska sorteras.

Använd klimat-/miljövänliga lösningar där det är möjligt
- Alla engångsartiklar av plast och papper ska successivt  
 ersättas av återvunna material.
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ODIN Fonder, Kungsgatan 30, S-111 35 Stockholm
Box 238, S-101 24 Stockholm, Telefon: +46 8 407 14 00, Organisationsnummer: 516402-8044

ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, N-0250 OSLO, Postboks 1771 Vika, N-0122 OSLO
Telefon: +47 24 00 48 00, Organisationsnummer: 957 486 657

ODIN Forvaltning är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS

 
odinfonder.se


