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Beskrivning
Specialfonden OPM Vega är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av framförallt nordiska hedgefonder. Fonden fokuserar på hedgefonder som förväntas uppvisa
låg långsiktig korrelation mot aktier, främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures.

Fonden väljer in
Proaktiv hållbarhetsanalys
Hållbarhetsfrågor 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.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs
in i fonden.
Fondbolagets kommentar
Fonden är en fond-i-fond vilket inneb är att våra kontakter sker med andra fondb olag. Hållb arhetsaspekter b eaktas och diskuteras med förvaltare av
underliggande fonder.
Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys
Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt
Övriga kriterier med avseende på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik som fonden tillämpar
Fondbolagets kommentar
Fonden använder normb aserad screening som följer Glob al Compacts 10 principer som omfattar mänskliga rättigheter, miljö, arb etsrätt och korruption
samt vapen vilket omfattar illegala vapen och kärnvapen utanför NPT. Vid dokumenterade b rott mot dessa principer ser vi över investeringen.

Fonden väljer bort
Övrigt
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Vår investeringshypotes utgår ifrån att b olag som följer internationella normer för mänskliga rättigheter, miljö, arb etsrätt, antikorruption etc. är de som
kommer att vara lönsamma i framtiden. Vi tror således på en koppling mellan företag som ligger etiskt i framkant och potentiell framgång.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela fondbolagets innehav och inte specifikt för
denna fonds räkning.
Bolagspåverkan i egen regi
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar i andra fonder. Därför sker dialog med de fondb olag vi samarb etar med och inte direkt med eventuella underliggande b erörda b olag.

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Hållb arhetsaspekter i underliggande b olag b eaktas av analysteamet vid urval av fonder.
Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Utöver egen analys genomför ISS Ethix etisk screening av innehaven på halvårsb asis. Screeningen b aseras på Glob al Compacts kriterier för mänskliga
rättigheter, miljö, arb etsrätt och korruption.

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:

www.optimized.se

Kontaktinformation:

Kungsgatan 4a 111 43 Stockholm info@optimized.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.

