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Kapitalplaceringspolicy Håll Sverige Rent 2016  
 
VD är ansvarig för att kapitalplaceringspolicyn följs. För investeringar gäller Håll Sverige 
Rents generella regler för firmateckning. Styrelsen informeras löpande vid ordinarie 
styrelsemöten om investeringsbeslut och investeringarnas utveckling. 
 
1. Tid för investeringen 
Bedömning om investeringarnas storlek och längd ska göras baserat på likviditetsläget. 
Bedömning görs utifrån behovet av likvida medel under investeringens bindningstid. Till 
detta läggs en angiven säkerhetsnivå. Tidsbestämda placeringar bör göras vid olika tillfällen 
och med olika löptid för att minimera riskerna. 
 
2. Risknivå 
Grundläggande för Håll Sverige Rents placeringar är att risken för investeringen ska vara låg 
och inte kunna ge betydande ekonomiska förluster för Håll Sverige Rent. Det är 
eftersträvansvärt att välja placeringar som kan lösas i förtid. Investeringarnas utveckling ska 
aktivt följas månadsvis eller oftare vid behov för att kunna fatta beslut om eventuell 
förändring. Vad som är betydande ekonomiska förluster ska hela tiden uppdateras beroende 
på Håll Sverige Rents ekonomiska situation och ses över årligen eller oftare vid behov. För 
2016 är den maximala risknivån totalt 1 000 000 kr vid varje enskilt tillfälle, dvs den totala 
bedömda (vägda) risken får inte överstiga 1 000 000 kr. 
 
Exempel på placeringar som är godkända 
- Bankkonton och fastränteplaceringar 
- Räntefonder och räntebärande papper med lägsta risknivå 
- Kapitalskyddade placeringar (den totala risknivån är känd från början) 
- Fonder med bred riskspridning (i såväl branscher som företag); maximalt 10 % av de totala 
investeringarna 
 
För beräkning av total risk, bedöms risknivån för räntefonder och räntebärande papper till 10 
% och övriga fonder till 25 %. Övriga typer av godkända placeringar enligt ovan (bankkonton 
och kapitalskyddade placeringar) bedöms som ”säkra”, dvs risk 0. Placering i bankkonton 
och fasträntekonton kräver inte firmateckning, eftersom de inte är att betrakta som 
investeringar, utan beslut från VD/EC är tillräckligt. 
 
3. Avkastningskrav 
Krav på avkastning är beroende på förutsättningarna i punkt 1 och 2. Avkastningsmålet för 
de investeringar som Håll Sverige Rent gör 2015 är 1% mer än den riskfria räntan. 
 
4. Tillåtna investeringar 
Företag som enligt bedömning bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt, och som visar 
detta genom t ex miljöcertifiering, ska föredras vid investeringar 
 
Håll Sverige Rent ska inte investera i företag som tillverkar eller säljer alkohol eller tobak, 
som kränker mänskliga rättigheter, som tillverkar eller säljer vapen eller som säljer 
pornografi. 


