Följande ska betraktas som Nordnets (Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB och
Nordnet Livsforsikring AS) hållbarhetsarbete utifrån disclosureförordningen (förordning (EU)
2019/2088).

Integrering av hållbarhetsrisker
Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller
omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ
inverkan på investeringens värde.
Nordnet Bank AB
Nordnet Bank AB integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut samt i investeringsrådgivning i
enlighet med Policy for Portfolio Management and Investment Advice. Hur hållbarhetsrisker
integreras kan variera utifrån vilka tillgångar som Nordnet Bank AB investerar i eller ger
rådgivning om. Integreringen av hållbarhetsrisker ska vara lämplig utifrån den finansiella produkt
eller tillgång som Nordnet investerar i eller rådger om, i syfte att identifiera och hantera alla
hållbarhetsrisker som kan ha en väsentlig negativ inverkan på värdet av den finansiella
produkten.
Nordnet Pensionsförsäkring AB (Nordnet Pension)
Nordnet Pensions affärsmodell bygger på att erbjuda bolagets kunder tillgång till ett brett utbud
av valbara placeringar. I Nordnet Pensions produkter är det kunderna som fattar
investeringsbesluten, det vill säga i vilka fonder och/eller andra värdepapper de vill placera sitt
försäkringskapital. Därmed kan Nordnet Pension inte integrera hållbarhetsrisker i processer för
investeringsbeslut. Då Bolagets pensions- och försäkringsprodukter ger kunderna frihet att
investera i ett av marknadens bredaste utbud av fonder och värdepapper, har kunderna dock
stora möjligheter att investera i hållbara tillgångar som exempelvis fonder, aktier och
obligationer utifrån det placeringsutbud som erbjuds inom respektive försäkringsprodukt.
Nordnet Pension beslutade år 2020 om att entrélösningar inom bolagets pensions- och
tjänstepensionsförsäkring framöver skall ha fokus på hållbara investeringar. För nya kunder
innebär det att pensionsinsättningar, fram till dess att ett aktivt val av placering görs av kunden,
placeras i fonden Nordnet Hållbar Pension. Fonden förvaltas med hållbarhet som övergripande
inriktning, och hållbarhetsaspekter är en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt
och påverkar fondens investeringar.
Därtill erbjuder Nordnet Pension även en alternativ entrélösning med en åldersbaserad
allokering mellan utvalda fonder som förvaltas med hållbarhet som övergripande inriktning
och/eller har låg CO2-grad respektive 4 eller 5 glober enligt Morningstars hållbarhetsbetyg.
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom
innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare
tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss

på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller
www.nordnet.fi.
Nordnet Livsforsikring AS (Nordnet Liv)
Nordnet Livs affärsmodell bygger på att erbjuda bolagets kunder tillgång till ett brett utbud av
valbara placeringar. I Nordnet Livs produkter är det kunderna som fattar investeringsbesluten,
det vill säga i vilka fonder och/eller andra värdepapper de vill placera sitt försäkringskapital.
Därmed kan Nordnet Liv inte integrera hållbarhetsrisker i processer för investeringsbeslut. Då
Bolagets pensions- och försäkringsprodukter ger kunderna frihet att investera i ett av
marknadens bredaste utbud av fonder och värdepapper, har kunderna dock stora möjligheter
att investera i hållbara tillgångar som exempelvis fonder, aktier och obligationer utifrån det
placeringsutbud som erbjuds inom respektive försäkringsprodukt. Genom att tillhandahålla
stöd/verktyg för inspiration och information inför investeringsbeslut/orderläggning på Nordnets
plattform är målet att underlätta för våra kunder att fatta investeringsbeslut som matchar deras
preferenser och riskprofil vid investering, och att de därigenom kan beakta hållbarhetsrisker i
sina investeringar. Nordnet Liv erbjuder en entrélösning med en åldersbaserad allokering
mellan fonder med låg förvaltningsavgift och som valts ut i syfte att skapa en god avkastning
över tid. Denna urvalsprocess beaktar inte hållbarhetsrisker.

Ersättningspolicy
Nordnets Ersättningspolicy är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker då de
ersättningsmodeller och ersättningsnivåer som regleras i denna måste vara kompatibla med
och främja effektiv riskhantering, inbegripet hållbarhetsrisker. I enlighet med policyn är den
allmänna principen att företagets anställda har en fast ersättning baserad på ansvar och
uppgifter.

Negativa hållbarhetskonsekvenser av investeringsbeslut
Nordnet Bank AB beaktar negativa konsekvenser från investeringsbeslut när banken i egenskap
av finansmarknadsaktör fattar investeringsbeslut samt i egenskap av finansiell rådgivare när
banken tillhandahåller finansiell rådgivning. I enlighet med bankens Policy for Portfolio
Management and Investment Advice identifierar och prioriterar Nordnet Bank AB:s negativa
konsekvenser genom en fondurvalsprocess som samtliga fonder som banken investerar i eller
ger rådgivning om genomgår.
De negativa konsekvenser som Nordnet Bank AB har identifierat omfattar följande:
●

Utsläpp av växthusgaser

●

Koldioxidavtryck

●

Kontroversiella vapen

●

Kränkning av FN:s Global Compact

När Nordnet Bank AB bedriver portföljförvaltning inom ramen för medförvaltning av fonder
beaktas negativa konsekvenser av investeringsbeslut vid urval och uppföljning av
underliggande index i fonderna.
Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS beaktar inte negativa
hållbarhetskonsekvenser av investeringsbeslut, varken i egenskap av finansmarknadsaktör eller
försäkringsrådgivare, eftersom det i dagsläget saknas möjlighet att identifiera omständigheter
som kan ha en negativ hållbarhetspåverkan på kunders investeringar.

