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1. Inledning  
 

Linné Kapitalförvaltning AB ska i sitt åtagande gentemot sina kunder agera som en ansvarfull 

investerare och bidra till hållbar utveckling.  

Som långsiktig och aktiv investerare ska den primära målsättningen för Linné vara att skapa god tillväxt 

rörande det kapital Linné har fått förtroende att förvalta åt sina kunder. Det finns ingen motsättning 

mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Den övergripande målsättningen gällande ansvarsfulla investeringar är att agera på ett sätt som 

främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag som kunders kapital har 

investerats i. Detta för att bolagens långsiktiga värde då får anses utvecklas på bästa sätt. 

Linné identifierar investeringar utifrån olika lönsamhetskriterier såsom framtida vinsttillväxt, 

bolagskvalitet, ledning och kassaflöden. Utöver det görs en genomgång för att se om bolaget lever upp 

till de kriterier för hållbara placeringar som beslutats om.  

Linné har tagit fram hållbara placeringskriterier som utgör riktlinjer för hur det kapital Linné förvaltar 

får investeras. Det är Linnés styrelse som har fattat beslut om de hållbara placeringskriterierna som 

fastställs och uppdateras minst årligen.  

Linnés hållbara placeringskriterier går först och främst ut på att välja bort bolag vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillverka eller distribuerar tobak, alkohol, betting eller pornografi. Utöver det bör 

bolagen uppfylla internationella normer avseende 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.  

Alla bolag som Linné investerar i analyseras och screenas regelbundet i syfte att identifiera   om 

eventuella brister uppstår med hänsyn tagen till dels internationella konventioner och riktlinjer, och 

dels Linnés egna placeringskriterier.  

Bolagen kan även analyseras och screenas utifrån kundspecifika kriterier. Linné ska som en del i de 

tjänster som erbjuds inhämta kunders hållbarhetspreferenser för att tillgodose dessa i förvaltningen. 

Linné kan därför från tid till annan anpassa sin förvaltning efter kunders önskemål vilket innebär att 

förvaltare, under vissa omständigheter, kan komma att ha striktare/något mindre strikta 

placeringskriterier för specifika kunder än de som beskrivs ovan. 

 


