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Beskrivning
Fonden Lynx startades år 2000 & är en modellbaserad hedgefond som investerar i terminskontrakt på aktieindex, räntor,
valutor & råvaror. Fondens målsättning är att uppnå en hög riskjusterad avkastning samt att över tid uppvisa en låg korrelation
med aktie- & obligationsmarknaden.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
Fondbolagets kommentar
Fonden handlar i derivatinstrument och inte i enskilda bolag. Därför sker ingen "screening" i traditionell
bemärkelse. Avseende fondens exponering i råvaror har fondens investeringskommitté beslutat att inte handla kol.

Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption)

Andra hållbarhetsaspekter
Fondbolagets kommentar
För att Lynx Asset Management (Lynx) ska b idra till hållbara finansmarknader får vi inte påverka prisb ildningen. Vi
väljer att handla på de mest likvida marknaderna och ser till att fondens positioner och handelsvolymer är små i
relation till de respektive marknadernas dagligt handlade volymer.

Metod som används: Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter 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.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten
miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar
samhälls- eller miljönytta.

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver
inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser
och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras
kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt

http://www.swesif.org/


Annan metod som fonden tillämpar för att välja in
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar ej i enskilda bolag och därför görs ingen bolagsanalys. En viktig hållbarhetsfråga är att
tillhandahålla likviditet och göra marknaderna mer effektiva samt att ej driva och påverka prissättningen. Fonden
handlar därför enbart marknader med hög likviditet.

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Kol

Fondbolagets kommentar
Avseende fondens exponering i råvaror har fondens investeringskommitté beslutat att inte handla kol.

Övrigt

Fondbolagets kommentar
Fonden investerar ej i enskilda bolag utan i derivatinstrument. Därmed görs ingen bolagsanalys och ovan listade
”välja bort” alternativ är inte tillämpbara. Fonden väljer att inte använda sig av högfrekvenshandel eftersom det kan
anses urarta marknadernas stab ilitet.

Övrigt

Övrigt
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i enskilda bolag.

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att
påverka dem i en mer hållbar riktning.

Annan bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Eftersom fonden inte innehåller direkta investeringar i enskilda aktier, företagsob ligationer etc, har Lynx ingen rätt
att agera som aktiv ägare & utöva påverkan i bolag genom t.ex. utnyttjande av rösträtt. Lynx strävar efter att vara en
föreb ild inom affärsetik, samhällsengagemang & investeringar.

Resurser
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Lynx investeringsteam analyserar en mängd olika data för att säkerställa att Lynx inte påverkar marknadernas
prissättning utan istället tillhandahåller likviditet och b idrar till att göra marknaderna mer effektiva.

Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Brummer & Partners gruppen, där Lynx ingår, har dedikerad personal som arbetar med ansvarsfulla investeringar
och b istår Lynx i sitt arbete. Bland annat screenar de fonden mot ISS-Ethix (dock är screening av terminskontrakt ej
möjlig).



Ytterligare information
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk: www.lynxhedge.se/arsberattelser, www.lynxhedge.se/halvarsrapporter
Uppdateringsfrekvens: Halvårsvis

Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Länk: http://www.lynxhedge.se/vart-hallbarhetsarbete-under-2018

Övrigt
Fondbolagets kommentar
På följande länk pub liceras allmän information om vår syn på hållbarhet: www.lynxhedge.se/hallbarhet. Här finns
även information om organisationer Lynx är med i, i syfte att b land annat främja hållbarhetsarbete.

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.lynxhedge.se/

Kontaktinformation: Lynx Asset Management AB, Box 7060, 103 86 Stockholm Tel: 08-663 33 60,
ir@lynxhedge.se

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.
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