
 

 

HÅLLBARA INVESTERINGAR (Environmental, Social and Governance). 

Vi på Obsido vill ta vårt ansvar och leva upp till Obsidos värderingar både när vi investerar våra kunders medel 

och internt i vår verksamhet. Våra kärnvärden är kundorientering, förtroende, uthållighet och yrkesstolthet. 

Hållbar verksamhet innebär inte enbart att göra affärer i enlighet med våra värderingar utan också att ta 

hänsyn till miljön, samhället och god förvaltningskultur i våra investeringar och affärer. Vi använder 

förkortningen ESG (Environmental, Social, Governance) för att beteckna detta ansvar. 

Hållbarhet påverkar företagens möjligheter att lyckas på sikt och även för investerare är det på lång sikt 

lönsamt att ta hänsyn till hållbarhet. Vi vill öka våra kunders förmögenhet på ett hållbart sätt. Hållbarhet är 

därför en del av investeringsbesluten inom kapitalförvaltning och våra fonder följer våra principer för hållbara 

investeringar. Vi tar vårt ansvar i alla typer av investeringar som vi gör (aktier och räntor, 

fastighetsinvesteringar och kapitalinvesteringar) i vardagens praktiska arbete genom vårt val av 

investeringsobjekt och vår fondförvaltning. Ansvarsfull hållbarhet går hand i hand med god avkastning på lång 

sikt, varför hållbarhetsanalys ingår i investeringsprocessen i alla våra fonder. Fondprospekten innehåller mer 

detaljerad information om varje fonds investeringsläge och där finns bl.a. fondens ESG-värde. 

I vår egen verksamhet agerar vi ansvarsfullt både internt och externt. Externt ansvar innebär strikt efterlevnad 

av de regler och regler som gäller för vår verksamhet. För våra kunder kan detta handla bl.a. om ärlig och 

ansvarsfull marknadsföring, efterlevnad av bestämmelser om penningtvätt och finansiering av terrorism, 

datasäkerhets- och dataskyddsbestämmelser och efterlevnad av skatteregler. 

Internt handlar det om rättvis och jämlik behandling av vår personal. Vi vill erbjuda vår personal goda 

friskvårds- och hälsoförmåner, vi tillhandahåller regelbundet utbildning för personalen och ger breda 

möjligheter till distansarbete. Tillsammans bidrar dessa faktorer till att lyfta fram oss som en modern och 

intressant arbetsgivare. Vår lönepolicy är för hela vår personal transparent, rättvis och jämlik, den uppmuntrar 

till långsiktighet och den följer våra koncernvärderingar. 

Hållbarhet finns också inbakad i Obsidos kompletta riskhantering. Riskhantering innebär att vi arbetar 

systematiskt och förebyggande med att identifiera, analysera och hantera osäkerheter i och kring vår 

verksamhet. Riskhanteringen inom Obsido-koncernen styrs av vår riskhanteringsplan där vi beskriver målen, 

metoderna, ansvarsfördelningen och rapporteringen för riskhanteringen. Vi kartlägger och utvärderar 

regelbundet de viktigaste riskerna och osäkerheterna i vår omvärld. 

 


