
	

 TESKEDSORDEN 
	

Kapitalplaceringspolicy 

Denna policy är antagen av styrelsen för Stiftelsen Teskedsorden vid styrelsemöte 16/9 - 2014 och 
gäller tillsvidare. Det är generalsekreterarens uppgift att se till att policyn föreläggs styrelsen och 
revideras om så krävs.  

 

Denna policy reglerar förutsättningarna för förvaltningen av Teskedsordens egna 
kapital och överlikviditet. Styrelsen beslutar om denna policy och ser över den 
årligen om förändringar behöver göras.  

Teskedsorden är en liten organisation och vid uppförandet avsattes endast 100.000 
SEK som stiftelsens självständiga kapital. I dagsläget (2014) och tills annat anges är 
placering i värdepapper inte aktuellt då arbetet med att placera kapitalet skulle ta 
för mycket tid från organisationens ordinarie projektverksamhet. Placering av 
överlikviditet sker på konto i svensk bank. 

 

Värdepappershantering 

Om Teskedsorden skulle behöva använda sig av värdepappersplacering skall frågan 
nogsamt övervägas och beslutas av styrelsen. Viktiga utgångspunkter är att 
placeringen ger betryggande säkerhet samt det som nämns nedan under rubriken 
”Etiska riktlinjer”. Värdepapper som mottas via gåva eller donation skall säljas 
omgående såvida dessa inte överensstämmer med gällande placeringspolicy. Om 
det finns villkor i denna gåva som strider mot möjligheten att följa denna policy skall 
Teskedsorden neka gåvan/donationen. 
 

Etiska riktlinjer 

Om placeringar sker ska den/dessa i princip vara förenliga med hållbar utveckling 
samt med respekt för miljö, jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter samt 
nedan angivna internationella konventioner: 

• ILO-konventionerna 
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) 
• FN:s konvention om barnets rättigheter (CRC) 
• FN:s Global Compact 
• Internationella miljökonventioner 



	

Uteslutande kriterier  

• Vapen och krigsmateriel  

Med vapen avser vi produkter avsedda för att döda, stympa eller	ödelägga och 
som säljs för militära ändamål. Krigsmateriel är	produkter eller 
delkomponenter speciellt utvecklade för att ingå i vapen eller vapensystem. 
Teskedsorden investerar inte i bolag som tillverkar eller säljer vapen (0 %). Vi 
investerar inte heller i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från 
tillverkning och/eller försäljning av krigsmateriel eller i de fall där ett bolag är	
en av världens största krigsmaterieltillverkare.  

• Pornografisk verksamhet  

Med pornografisk verksamhet avser vi skildring eller verksamhet av sexuell 
natur där personlig omtanke är	obefintlig och mänsklig värdighet kränks. 
Teskedsorden investerar inte i bolag som producerar pornografiskt material.  

• Tobaksprodukter  

Med tobak avser vi tobak och tobaksprodukter. Vi investerar inte i bolag vars 
omsättning till mer än	5 % kommer från tillverkning av tobak.  

• Alkoholhaltiga drycker  

Med alkohol avser vi drycker med alkoholhalt över 2,25 vol%. Vi investerar 
inte i bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från tillverkning av 
alkohol.  

• Fossila energikällor  

Med fossila energikällor avser vi naturgas (inkl. skiffergas), petroleum och kol. 
Vi investerar inte i bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från 
utvinning av fossila energikällor.  

 


