Hållbarhetspolicy för AR Scandinavia AB
Bakgrund
AR Scandinavia AB grundades 2017 och vi investerar i framtidens teknologi. Idag
erbjuder AR Scandinavia två olika aktiefonder: Augmented Reality Fund och Arden X
samt en riskkapitalfond – Augmented Reality Fund AB. Vi strävar efter att leverera en
hög avkastning till våra fondinvesterare. För att kunna skapa ett långsiktigt värde är
vi övertygade om att det är avgörande att vi väger in hållbarhet i de investeringar
som vi gör, och även att vi försöker påverka portföljbolagen att på olika sätt agera
ansvarsfullt.
I grunden styr svensk lag, d.v.s. dvs det demokratiskt utformade regelverk som vi
gemensamt fattat beslut om och som representerar vår nations gemensamma etiska
värdegrund. Därutöver är det av stor vikt för oss och för våra kunder att investeringar
sker ansvarsfullt.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Hållbarhetsfaktorer utvärderas kontinuerligt som en del av investeringsprocessen.
De faktorer som beaktas i förvaltningen av fonden är särskilt följande:
Miljöaspekter (t.ex. bolagets inverkan på miljö och klimat), sociala aspekter (t.ex.
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) och
bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till
ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
A)

Vi väljer

Generellt söker vi bolag som drivs av hållbarhet och dessutom kan uppvisa attraktiva
finansiella kvaliteter, har en tydlig affärsmodell och uppvisar avkastningstrend som
underskattas av marknaden. Vad gäller exempelvis miljöaspekten har AR

Scandinavia AB en viktig roll att spela i förverkligandet av Paris-avtalet. AR
Scandinavia AB strävar efter att öka investeringar i bolag som erbjuder lösningar på
globala hållbarhetsutmaningar och som bidrar till att nå de globala
hållbarhetsmålen. Samtidigt strävar fondbolaget efter att minska fondernas negativa
miljö- och klimatpåverkan, genom att exempelvis minska andelen investeringar i
bolag som utvinner fossila bränslen.
A)

Vi utesluter

Fonderna utesluter investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom
verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande hållbarhet, samt
bolag som inte överensstämmer med fondbolagets värdegrund. Vi är förhindrade att
placera i vapenindustri, pornografi, tobak och alkohol. Urvalet av investeringar ska
därmed göras på ett sätt så att dessa områden exkluderas från fondens placeringar.

Aktivt ägande
I förvaltningen av Augmented Reality Fund AB, vår riskkapitalfond, är aktiv och tydlig
ägarstyrning en central del för att tillvarata möjligheter och långsiktigt ge ökad
avkastning. Vi försöker vara aktiva ägare genom att i dialog med företag belysa
viktiga frågor, inklusive hållbarhetsfrågor. Det gör vi både för att värna om
investeringen men också för att åstadkomma en förändring. Vi påverkar bolagen
såväl i egen regi som i samarbete med andra investerare. Vi eftersträvar att
uppmana de bolag vi analyserar och investerar i att redogöra för hur de hanterar
hållbarhetsfrågor och hur de ämnar förbättra sig inom relevanta områden.

Resurser
AR Scandinavia AB:s förvaltare är ansvariga för att arbeta enligt AR Scandinavia AB:s
interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av
investeringsprocessen. Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka de portföljbolag
fonden gjort investeringar i. Information om bolaget inhämtas bland annat från
analystjänster, media och i dialog med bolagen.

