Nordea
”Nordeas kapitalförvaltning har beslutat att exkludera samtliga ryska investeringar, inklusive
statspapper och obligationer. Angående siffrorna som Fair Finance Guide presenterar är de inte
uppdaterade då mycket av innehaven redan minskats. I dagsläget är marknadsvärdet för samtliga av
våra ryska investeringar ungefär hälften av vad som anges i rapporten från Fair Finance Guide och
kommer som sagt fortsätta minska i linje med beslutet om exkludering.
När investeringarna gjordes var det motiverat utifrån att dels kunna erbjuda exponering mot den
globala marknaden, dels av att det fanns hopp om att binda ryska samhället närmare väst genom
samarbeten och investeringar. Tyvärr har det inte blivit så utan istället har vi nu vidtagit åtgärder för
exkludering.
Gällande sanktioner är det viktigt att klargöra att aktier som redan finns på marknaden förser inte
bolaget i fråga med någon finansiering och omfattas därmed inte av sanktionerna.”
Eric Pedersen, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea

Handelsbanken
"Sedan årsskiftet har Handelsbanken Fonder minskat sitt innehav i ryska värdepapper med närmare
en miljard till cirka 270 miljoner kronor. Alla innehav i ryska obligationer har avvecklats. Vår ambition
är att avveckla vår exponering mot Ryssland så fort som förutsättningarna och regelverken tillåter"
Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD Handelsbanken Fonder

SEB
”Alla SEB Investment Managements fonder följer FN:s, EU:s, USA:s och Storbritanniens
sanktionslistor. Det stämmer att SEB:s Östeuropafonder har ett mindre aktieinnehav i den ryska
banken Sberbank, men det är viktigt att förtydliga att detta inte bryter mot några av de sanktioner
som infördes 2014 och som Fair Finance Guide hänvisar till.
Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina satt investeringar i ryska bolag i ett nytt ljus, och
ytterligare och mer långtgående sanktioner mot ryska företag kan komma. Vi ansluter oss till det
fördömande av Rysslands agerande som har uttalats av såväl Förenta nationerna som en stor del av
världens regeringar. Agerandet står i strid med internationella lagar och överenskommelser. Som
fondbolag och aktiv ägare har vi ett stort ansvar och ser därför kontinuerligt över våra innehav och
strävar efter att efter bästa förmåga agera i våra fondandelsägares intressen. Vi kommer givetvis
fortsätta följa FN:s, EU:s, USA:s och Storbritanniens sanktionslistor.”

Läs ytterligare kommentar från SEB här

