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Beskrivning
Fonden placerar främst i statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner,
landsting samt statligt och kommunalt helägda bolag. Fonden investerar även i företagsobligationer främst genom köp i
fondandelar.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Metod som används: Fonden väljer in
Fonden saknar hållbarhetskriterier inom detta område

Metod som används: Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Klusterbomber, personminor
Fondbolagets kommentar
0%. Avser b åde produktion och distrib ution.
Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar
0%. Avser b åde produktion och distrib ution.
Kärnvapen
Fondbolagets kommentar
0%. Avser b åde produktion och distrib ution.
Tobak
Fondbolagets kommentar
Produktion: 0 %. Aktiv distrib ution: 5 %.
Pornografi
Fondbolagets kommentar
Produktion: 0 %. Aktiv distrib ution: 5 %.

Övrigt
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i b olag som producerar kol till mer än 30% av omsättningen.

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone
FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
affärsetik.
Fonden undviker att investera i 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
Fondbolagets kommentar
Företag som fonden investerar i förväntas följa internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arb etsrätt
eller korruption. Vid överträdelser inleds påverkansdialog med företagen. Om dialogen inte leder till en acceptab el
lösning säljs innehaven.

Övrigt
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Ovanstående är tillämpligt på ränteb ärande överlåtb ara värdepapper emitterade av b olag, men gäller inte för
investeringar i indexderivat eller i b örshandlade fonder (ETF).

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att
påverka dem i en mer hållbar riktning.
Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
Fonden ägs av Swedb ank Rob ur som sköter påverkansarb etet.

Resurser
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Swedb ank Rob ur har totalt 9 interna specialister inom hållb arhet och ägarstyrning. Dessutom är förvaltarna och
fondb olagets styrelse involverade.
Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
5 externa resurser anlitas: MSCI ESG Research, Sustainalytics, Trucost, ISS-Ethix och GES Investment Services.
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Daglig intern kontroll av innehaven. Arb etet kontrolleras även i interna och externa revisioner.

Ytterligare information
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
http://www.swedb ankrob ur.se/fonder/
Uppdateringsfrekvens:
Två gånger per år.

Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering
Länk:
www.swedb ankrob ur.se/idc/groups/pub lic/@i/@sc/@all/@rob ur/documents/article/cid
_1313966.pdf
Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Länk:
http://www.swedb ankrob ur.se/idc/groups/pub lic/@i/@sc/@all/@rob ur/documents/artic
le/cid_2616464.pdf
Fondbolaget publicerar Fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt
Länk:
http://www.swedb ankrob ur.se/idc/groups/pub lic/@i/@sc/@all/@rob ur/documents/artic
le/cid_2272513.pdf
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Varje kvartal pub licerar vi nyhetsb revet "Ansvar & Påverkan". Rapporten "Ansvarsfulla investeringar" och
Hållb arhetsöversikten pub liceras årligen i mars. Rapporten till PRI pub liceras årligen under sommaren.
Klimatrapporter för de fonder som klimatb eräknas pub liceras i mars och septemb er.
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:

http://www.swedbankrobur.se/om-swedbank-robur/sa-jobbar-vi-med-ansvarsfulla-inv
esteringar/

Kontaktinformation:

ansvarsfulla.investeringar@swedbankrobur.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.

