Pingst – fria församlingar i samverkan
Placeringspolicy för Pingst gemensamma organisationer som placerar
kapital på de finansiella marknaderna

Förvaltningsprinciper
Placeringar skall göras på ett sätt som – utöver god avkastning och låg risknivå –
kan bidra till en god utveckling av folkhälsa och miljö samt till en god
tillämpning av internationella och nationella normer för mänskliga rättigheter
och arbetsrätt.
Placeringar skall inte ske i företag som härrör från produktion och distribution
av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller pornografi.
Placeringar skall inte heller ske i företag som kan associeras till rapporterade
kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
De internationella normer som här avses är i första hand FN:s deklaration för
mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om
arbetsrätt.
Placeringar av likviditet skall inom respektive grupp spegla hög säkerhet och
endast i undantagsfall placeras i mer högriskbetonade alternativ. Placeringar
inom policyn samt med nedan specificerad riskprofil beslutas av PeO Larsson
(PeO Marketing AB) som på konsultuppdrag ansvarar för förvaltningen.
Eventuella avsteg från gällande policy skall alltid beslutas av styrelsen.

Placeringsmål
Vi skall alltid eftersträva en avkastning som minst överstiger aktuell
inlåningsränta hos svensk bank.
Avkastningsmålet varierar över tiden, för 2015 är avkastningsmålet satt till 5 %

Kortfristig likviditet
Likviditet, (varierande för de olika organisationerna) skall placeras på
checkkonto i svensk bank eller en likviditetsfond.

Placeringar
Placeringarna skall göras med nedanstående strategi.

Grupp A,
C:a 60 % av kapitalet placeras i räntebärande produkter garanterade av svenska
staten, finansieringsinstitut, försäkringsbolag, bolåneinstitut, svenska eller
utländska banker, med rating som svensk bank. Dessutom kan placeringar ske i
företagsobligationer utgivna av svenska börsbolag.
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Grupp B,
C:a 40 % av kapitalet placeras i så kallade strukturerade produkter såsom
autocalls, aktieindexobligationer, obligationsportföljer, fonder och aktier.
Hävstångscertifikat kan finna i mindre belopp då kopplade till en obligation.
Vi eftersträvar en spridning av emittenter för att minimera risken.

Policyn antagen vid styrelsesammanträden i respektive styrelse.
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