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Viktig Information: 

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta
jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämställas med,
samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning.
Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som
lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras
minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar. 

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om
fonden”.

Schroder ISF Global Climate Change
Equity

Senast uppdaterad:
2023-04-14

Beskrivning av fonden
Fonden är en aktivt förvaltad, tematisk global aktiefond som försöker maximera meravkastningen genom att investera i företag
som påverkas positivt eller som har stor sannolikhet att gynnas av insatser för att minska eller anpassa sig till effekterna av
klimatförändringen.

Fondens rapportering enligt SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.
SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar
och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den
enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

Fonden har hållbara investeringar som mål – Artikel 9

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – Artikel 8

Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till hållbarhetsrisker – Artikel 6

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper
Fonden upprätthåller en högre övergripande nivå av undvikade utsläpp än MSCI All Country World (Net TR)-index,
baserat på investeringsförvaltarens ratingsystem. Detta benchmark tar inte hänsyn till de miljömässiga och sociala
egenskaper som främjas av fonden.

https://www.swesif.org/
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sfdr
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#article9
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#article8
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sustainabilityRisks
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#article6
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Minsta andel hållbara investeringar
Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden: 40 %

Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):

70 %

Fondbolagets kommentar
För ytterligare information, se fondens "Sustainab ility information" via länken: https://www.schroders.com/en-
lu/lu/professional/fund-centre/#/fund/SCHDR_F000000ES6/schroder-international-selection-fund-global-climate-
change-equity-a-accumulation-eur/LU0302446645/profile/

Metod: Fonden väljer in
Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som hållbara.

För detaljer om vilka investeringar vi inkluderar i vår process, använd länken nedan https://www.schroders.com/en-
lu/lu/professional/fund-centre/#/fund/SCHDR_F000000ES6/schroder-international-selection-fund-global-climate-
change-equity-a-accumulation-eur/LU0302446645/

Metod: Fonden väljer bort
Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot
internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av
bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

Fossila bränslen

Kol

Olja

Uran

Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Sociala exkluderingar

Kontroversiella vapen

Kärnvapen

Tobak

Vapen & krigsmaterial

Exkludering baserad på Internationella normer
Fonden gör inte sådana "Exkluderingar baserade på internationella normer".

https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sustainableInvestments
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#sustainableInvestments
https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#internationalNorms
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Exkludering av länder
Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag
Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
Vi har en integrerad strategi för investeringar och ägande, vi kombinerar kompetensen hos våra fondförvaltare,
investeringsanalytiker och bolagsstyrningsspecialister.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Metod: Fonden tar hänsyn till följande negativa
hållbarhetskonsekvenser
Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och
bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Schroders överväger de huvudsakliga negativa effekterna av sina investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Dessa
är integrerade i våra investeringsprocesser och tillgängliga för våra förvaltnings-team via våra proprietära verktyg
SustainEx och CONTEXT.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

Utsläpp av växthusgaser

Koldioxidavtryck

Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs

Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen

Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion

Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

Utsläpp i vatten

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter

Exponering mot kontroversiella vapen

https://www.hallbarhetsprofilen.se/terminology.html#negativeSustainabilityConsequences


4 (6)

Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

Ojusterade löneklyftor mellan könen

Ojämn könsfördelning i styrelser

Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar

Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar

Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

Växthusgasintensitet
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Mer information om Fonden
Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning
Länk till
rapport/dokument:

https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1755

Frivillig information

Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
Faktab lad om fonder pub liceras varje månad och innefattar detaljer om de 10 största aktieposterna, de fem största
över- och undervikterna samt uppdelning av portföljen efter land och sektor. Alla innehav pub liceras däremot i
delårsrapporten.

Länk: https://www.schroders.com/sv/se/privatainvesterare/fonder/fondcenter/fund/SCHDR_F
000000ES5/schroder-international-selection-fund-global-climate-change-equity-a-ac
cumulation-usd/LU0302445910/profile

Uppdateringsfrekvens: Se följande kommentar

Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
Information om koldioxidavtryck på företagetsnivå (ej fondspecifikt).

Länk till rapport: https://www.schroders.com/en-gb/uk/individual/what-we-do/sustainab le-investing/our-
sustainab le-investment-policies-disclosures-voting-reports/our-sustainab le-investme
nt-reports/

Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till
hållbarhetsrisker

Fondbolagets kommentar
De investeringar vi utesluter inom hela företaget anges i länken ovan.

Länk till
rapport/dokument:

https://www.schroders.com/en/sustainab ility/active-ownership/group-exclusions/

Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport

Fondbolagets kommentar
Vi pub licerar fullständiga hållbarhetsrapporter kvartalsvis.

Länk till rapport: https://www.schroders.com/en-gb/uk/individual/what-we-do/sustainab le-investing/our-
sustainab le-investment-policies-disclosures-voting-reports/our-sustainab le-investme
nt-reports/

Övrigt
Fondbolagets kommentar
Vi är övertygade om att tydlig och kontinuerlig kommunikation om miljö, socialt ansvar och ägarintresse samt
förvaltningsaktiviteter är viktigt. Schroders ESG-team har en särskild webbsida:(http://www.schroders.com/en/about-
us/corporate-responsib ility/responsib le-investment/).

https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1755
https://www.schroders.com/sv/se/privatainvesterare/fonder/fondcenter/fund/SCHDR_F000000ES5/schroder-international-selection-fund-global-climate-change-equity-a-accumulation-usd/LU0302445910/profile
https://www.schroders.com/en-gb/uk/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/our-sustainable-investment-reports/
https://www.schroders.com/en/sustainability/active-ownership/group-exclusions/
https://www.schroders.com/en-gb/uk/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/our-sustainable-investment-reports/
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Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. 

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. 

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: www.schroders.com

Kontaktinformation: Henrik Jonsson henrik.jonsson@schroders.com 08 545 136 69

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

http://www.schroders.com/
https://www.swesif.org/

