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Beskrivning
CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och
vattenhantering. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad,
portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga.

Fonden väljer in
Proaktiv hållbarhetsanalys
Hållbarhetsfrågor är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys
av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondbolagets kommentar
CB Save Earth Fund investerar huvudsakligen i b olag med verksamhet inom förnyb ar energi, miljöteknik och
vattenhantering. Bolag väljs b ort om de har verksamhet inom områden som fonden exkluderar (se nedan).
Hållb arhetskriterierna implementerades vid fondstart 2008.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte
vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys
Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka
bolag som väljs in i fonden.

Tematisk inriktning
Fonden väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema (t ex klimat, vatten, miljöteknik, social
hållbarhet)
Fondbolagets kommentar
CB Save Earth Fund investerar huvudsakligen i b olag med verksamhet inom förnyb ar energi, miljöteknik och
vattenhantering, men kan även investera i andra b olag med relaterad verksamhet.

Övrigt
Övriga kriterier med avseende på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik som fonden tillämpar
Fondbolagets kommentar
Förvaltningen följer ett etiskt och hållb art ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten
anges.
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Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
Fonden underkänner samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta
med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela
fondbolagets innehav och inte specifikt för denna fonds räkning.
Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
CB Fonder säljer de aktier som inte uppfyller våra interna eller externa krav.
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar
CB Fonder är medlem i UN PRI och SWESIF.

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
CB Fonder övervakar dagligen alla sina innehav och gör också kontinuerlig internrevision.
Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
CB Save Earth Fund screenas av två namnkunniga konsulter inom området.

Ytterligare information
Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
http://www.cb fonder.se/vara-fonder/vara-fonder-save-earth-fund/sef-dokument/rep-sa
ve-earth-fund.html
Uppdateringsfrekvens:
Halvårsvis
Fondbolagets kommentar
Fullständiga innehavslistor redovisas halvårsvis; de största innehaven månatligen samt mer ingående kvartalsvis.

Övrigt
Fondbolagets kommentar
Förvaltningen följer ett etiskt och hållb art ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.
Se länkar:
http://www.cb fonder.se/etik-hallb arhet/etiska-riktlinjer.html
https://www.unpri.org/
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.cbfonder.se

Kontaktinformation:

Alexander Jansson, alexander@cbfonder.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och
inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad
av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och
uppdateras minst en gång om året.

