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PARAMETRAR

ESG Rating

En slutgiltig ESG-
klassificering från MSCI 
ESG-Research Company 
(LCC). Företagen rankas 

från bästa (AAA) till 
sämsta (CCC). 

ESG Disc. Score

Bloombergs poängsystem 
baseras på den 

omfattning som ett 
företag lämnar uppgifter 

om miljö, social och 
styrning (ESG). 

Mer information finns i 
Appendix

CDP Climate Score

Avspeglar nivån på 
företagets engagemang för 

klimatförändringsreducering, 
anpassning och öppenhet.
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RÄNTEHUSET 4

I portföljen per 2021-06 finns det 100 olika obligationer

• ESG Rating: 28 (28 %) obligationer innehar ESG rating.  Genomsnitt: BBB

• ESG Disc. Score:  64 (64 %) obligationer innehar ESG Disc. Score. Genomsnitt: 47

• CDP Climate Score: 51 (51 %) obligationer innehar CDP Climate Score. Genomsnitt: > 37,50%

63 obligationer har rapporterad data:

• Enviromental 45 % är bättre än branschsnittet, 38 % på samma nivå som branschsnittet

• Social: 41 % är bättre än branschsnittet, 32 % på samma nivå som branschsnittet

• Governance: 37 % är bättre än branschsnittet, 45 % på samma nivå som branschsnittet

• 16 % anger av nettoresultat ska användas till gröna projekt eller aktiviteter som främjar klimatförändringar 
eller andra miljömässiga hållbarhetsändamål.
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RÄNTEHUSET 4

Räntehuset 4 investerar inte i bolag som är verksamma inom:

• Produktion av tobak och alkohol

• Vapentillverkning

• Gambling

• Pornografi
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APPENDIX

ESG Rating: 

En slutgiltig ESG-klassificering från MSCI ESG-Research Company (LCC). Företagen rankas från bästa (AAA) till 
sämsta (CCC). 

MSCI ESG-Research Company (LCC) tillhandahåller fördjupad forskning, klassificering och analys av miljö-, social-
och styrningsrelaterade affärsmetoder för tusentals företags världen över. MSCI ESG Research produkter och 
tjänster är utformade för att ge kritisk insikt som kan hjälpa institutionella investerare att identifiera risker och 
möjligheter.

ESG Disc. Score: 

Bloombergs poängsystem baseras på den omfattning som ett företag lämnar uppgifter om miljö, social och 
styrning (ESG). 

Poängen: Från 0,1 för företag som avslöjar minsta mängd ESG-data till 100 för de som avslöjar sin ESG. Företag 
som inte omfattas av ESG kommer inte få någon poäng och företag som inte avslöjar deras ESG kommer inte 
heller få några poäng. Om ett företag har ett högt ESG-score, vilket innebär att det avslöjar sina uppgifter men 
de enskilda ESG komponenterna i sig kan vara låga. 
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APPENDIX

CDP Climate Score: 

Avspeglar nivån på företagets engagemang för klimatförändringsreducering, anpassning och öppenhet. CDP gör 
företag som svarar i tid på det frågeformulär som skickas för en investerares begäran. Bloomberg konverterar 
CDP-bokstäver (Carbon Disclosure Project) till numeriska värden enligt följande

8 - Poäng A (> 87,5%)

7 - Poäng A- (> 75%)

6 - Poäng B (> 62,5%)

5 - Poäng B- (> 50%)

4 - Poäng C (> 37,5%)

3 - Poäng C- (> 25%)

2 - Poäng D (> 12,5%)

1 - Poäng D- (> 0%)

0 - F = Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig information till CDP för att utvärderas för detta ändamål (0%). 
Företag som uppmanas att lämna ut sina uppgifter och misslyckas med att göra det eller inte tillhandahåller 
tillräcklig information för att CDP ska utvärderas kommer att få ett F. En F indikerar inte ett misslyckande i 
miljöförvaltningen.
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