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AGCM Asia Growth Fund 

 Väljer in 
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska 

bolag. Fonden förvaltas av Asia Growth Capital Management (AGCM) 

och administreras av SEB Fund Services i Luxembourg. 
 Väljer bort 

       Påverkar 

Väljer in - Fonden investerar i företag utifrån 

Miljö, sociala och 

affärsetiska 

aspekter 

Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens 

marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett 

långsiktigt perspektiv beaktas. Fondens investeringsstrategi bygger på 

en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. Krav ställs på att 

bolagen uppfyller AGCM:s policy för ansvarsfulla investeringar.  

  

Väljer bort - Fonden investerar inte i företag som är involverade i 

Kränkningar av 

internationella 

normer 

AGCM:s policy för ansvarsfulla investeringar (ESG) utgår från 

normbaserade kriterier med screening av innehaven avseende 
internationella konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt 
och anti-korruption, samt för humanitär rätt. Dessa innefattar bl.a.  

 

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  

 ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet  

 Rio-deklarationen om miljö och utveckling  

 FN:s konvention om biologisk mångfald  

 FN:s konvention mot korruption  

 

AGCM följer Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla 

investeringar, UNPRI. AGCM placerar dessutom inte i bolag som har en 
betydande verksamhet inom tillverkning eller distribution av vapen, 
tobak, alkohol, pornografi eller spel (gambling). Med betydande 
verksamhet avses normalt 10 % eller mer. För pornografi gäller 
nolltolerans i verksamheten avseende produktion och maximalt 5 % 
avseende distribution. 

  

Resurser och 

rutiner 

AGCM har tecknat avtal med ISS-Ethix SRI Advisors 

Kontroller Ethix SRI Advisors granskar löpande att fondens innehav uppfyller 

AGCM:s policy för ansvarsfulla investeringar. 

  

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna 

om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika 

fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom 

köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte 

användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans 

med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och 

upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs 

riktlinjer och att angiven information är riktig.  

 

 


