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Beskrivning
Quest 1 är en aktieorienterad, analysdriven hedgefond med inriktning mot småbolag som befinner sig i en förändringsfas. Bolagen ska i huvudsak vara noterade i Norden
och ha ett börsvärde under-stigande 10 mdr sek vid investeringstillfället.

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
Vi har integrerat hållb arhetsfrågorna i vår investeringsprocess vilket inneb är att analytiker/förvaltare redan innan investeringen sker har gjort en
b edömning. Investeringarna och hållb arhetsanalysen omprövas sedan kontinuerligt av förvaltningsorganisationen.
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
Fondb estämmelserna tillåter ej investeringar i vapenindustri, pornografi, tob ak och alkohol.

Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.
Klusterbomber, personminor
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Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
affärsetik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
Fonden underkänner samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel
tidshorisont underkänns för investering

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
Fondbolagets kommentar
Origo Capital har ett långsiktigt perspektiv på investeringarna och är en aktiv ägare. Vi anser att det är angeläget att föra en dialog med företagen om viktiga
frågor, inklusive hållb arhets-frågorna. Det gör vi b åde för att värna om investeringen men också för att åstadkomma en förändring.
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar
Origo Capital har ett långsiktigt perspektiv på investeringarna och är en aktiv ägare. Vi anser att det är angeläget att föra en dialog med företagen om viktiga
frågor, inklusive hållb arhets-frågorna. Det gör vi b åde för att värna om investeringen men också för att åstadkomma en förändring .
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

Ytterligare information
Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
www.origocapital.se
Uppdateringsfrekvens:
Hela innehavslistan pub liceras 2 gånger per år.
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.origocapital.se

Kontaktinformation:

Anders Nilsson, Investor Relation Manager mail: anders.nilsson@origocapital.se telefon: 076-8430509

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.

