Vaneo Capital bolagens etiska riktlinjer.

Syfte:
Denna placeringspolicy anger de regler göllande etik och moral som skall följas av
Vaneo Capital bolagens placeringsstrategi avseende bolagens långsiktiga
portföljhantering.

Målsättning:
Förvaltningen avser att generera en långssiktig avkastning till aktieägarna där de
regler avseende etik och moral följs fullt ut av bolagen.
Förvaltningen skall ske på etiskt ansvarigt sätt och Vaneo bolagen skall därmed vara
en ansvarsfull investerare.

Etiska riktlinjer:
Vaneo Capital bolagen får endast placera pengar i värdepapper i bolag som på
ett godtagbart sätt följer de internationella konventioner om mänskliga rättigheter
och miljö som Sverige antagit och gäller främst:
ILO-konventionerna
Konventioner om de mänskliga rättigheterna
Barnkonventionen
Konventioner mot mutor och korruption
Internationella miljökonventioner
Vaneo Capital bolagen skall inte äga aktier eller obligationer i bolag vars omsättning
till mer än 5 % avser tillverkning eller försäljning alkoholprodukter, pornografi,tobak
och tobaksprodukter, vapen eller kommersiell spelverksamhet. Vapen definieras som
produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära
användare, inklusive produkter som används som platform för strategiska produkter,
till exempel stridsfartyg, tanks och stridsflygplan.
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Vaneo Capital bolagen skall heller inte investera i bolag som har:
Uppenbara kopplingar till barnarbete
Som uppenbart skadar eller diskriminerar människor
Som inte tar miljöansvar
Som utgår från odemokratiska värderingar.
Värdepapper som inte längre uppfyller de etiska kraven skall säljas snarast möjligt,
dock senast inom 6 månader efter att detta kommit till bolagens kännedom.

Rapportering och uppföljning:
Rapporter om förvaltningen skall lämnas till styrelsen kvartalsvis eller när större
förändringar i portföljerna sker. Styrelsen kan dock närsomhelst begära in information
avseende portföljhanteringen.
I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall en kortfattad beskrivning av
kapitalförvaltningen och dess utfall beskrivas samt en översiktlig utvärdering av
denna policy.
Policyn skall redovisas externt genom att läggas upp på bolagets hemsida
www.vaneo.se.
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