ODIN Forvaltning AS

Vedlegg til
distribusjonsavtale

Samfunnsansvar og eierstyring
ODIN søker å identifisere selskaper som kan skape verdier for sine aksjonærer på lang sikt. Derfor har
vi et incentiv til å integrere samfunnsansvar og eierstyring i våre investeringsanalyser og beslutninger.
ODIN integrerer samfunnsansvar og eierstyring i våre investeringsanalyser og beslutninger
ODINs fond har konsentrerte porteføljer, og forvalter bruker mye tid på hver enkelt investering i
porteføljen. ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever
at selskapene vi investerer i har en bærekraftig forretningsmodell. Med dette mener vi at selskapenes
virksomhet drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold.
Ekskludering av selskaper
ODIN praktiserer to former for ekskludering av selskaper i våre fond.
Etisk ekskludering
Etisk ekskludering er basert på hva selskapene gjør. Selskaper som produserer varer og tjenester som
ikke er i samsvar med allment aksepterte etiske verdier, vil bli ekskludert. ODIN investerer ikke i
selskaper på ekskluderingslisten utarbeidet av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland.
Risikobasert ekskludering
Risikobasert ekskludering tar utgangspunkt i hvordan selskapene driver sin virksomhet. Det er
selskaper som driver virksomheten sin på en måte som ikke er bærekraftig, noe som innebærer en
risiko for selskapenes resultatutvikling over tid. Når vi oppdager denne type risiko i selskaper vi har
investert i, forsøker vi å påvirke selskapets ledelse til å endre måten selskapet drives på. Hvis de viser
liten vilje til endring, ønsker ikke ODIN å fortsette som eier.
ODIN følger FNs prinsipper for ansvarlig eierskap
Mer spesifikt forplikter vi oss til å:






innarbeide samfunnsansvar i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
arbeide aktivt for at selskapene vi investerer i driver samfunnsansvarlig.
arbeide for åpenhet knyttet til samfunnsansvar i de virksomheter vi investerer i.
samarbeide med andre investorer for å fremme prioritering av samfunnsansvar i
investeringsbransjen.
utarbeide rapporter om våre aktiviteter og fremdrift i forhold til samfunnsansvarlige
investeringer.

