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Följande redogörelse ska betraktas som Nordnet Bank AB:s (”Nordnet”) 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 tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade
investeringsprodukter (kapitalförsäkring) som erbjuds av Nordnet Pensionsförsäkring AB.
Nordnets rådgivning avser endast försäkringsskalet och eftersom det i sig inte är
exponerat mot några hållbarhetsrisker integrerar inte Nordnet sådana risker i sin
försäkringsrådgivning. Det är kunderna som fattar investeringsbesluten, det vill säga i vilka
fonder och/eller andra värdepapper de vill placera sitt försäkringskapital. Nordnet har
tillstånd för, men bedriver i dagsläget inte, investeringsrådgivning och portföljförvaltning
mot kund. Nordnet har således inte en process för att integrera hållbarhetsrisker i
portföljförvaltning eller i investeringsrådgivning.
Investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
När Nordnet bedriver portföljförvaltning inom ramen för medförvaltning av fonder beaktas
negativa konsekvenser av investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer vid urval och
uppföljning av underliggande index i fonderna. De negativa konsekvenser som Nordnet
beaktar i medförvaltningen omfattar följande:
•
•

Kontroversiella vapen
Kränkning av FN:s Global Compact

Nordnet beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i
sin försäkringsrådgivning eftersom det är kunderna som fattar investeringsbesluten, det vill
säga i vilka fonder och/eller andra värdepapper de vill placera sitt försäkringskapital.
Ersättningspolicy
Ersättningspolicyn för Nordnet 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.
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Beskrivning av förändringar
Första versionen av dokumentet
Ändring mot bakgrund av att portföljförvaltning samt
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