Swesif arbetar med att ta fram ny standard för Swesif Hållbarhetsprofilen så
att den uppfyller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2022.
Fondens regulatoriska hållb arhetsinformation finns här.
Nedan finner ni Swesif Hållbarhetsprofilen som fortsatt kan användas som
vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i
SFDR.
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Beskrivning
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.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Fondbolagets kommentar
Investeringsförvaltaren kommer att avgöra från fall till fall om ett företag är kvalificerat för inkludering i fondens
investeringsuniversum, b aserat på klimatförändringarnas b etydelse för ett företags långsiktiga affärsutsikter
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)
Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter 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.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten
miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar
samhälls- eller miljönytta.
Fondbolagets kommentar
Vi tror att integrering av analys och utvärdering av ESG-faktorer i vår företagsvärdering och urvalsprocess är
nyckeln till att förb ättra och skydda långsiktigt aktieägarvärde. Bedömningen av ESG b idrar till en b ättre förståelse
för ett företags riskegenskaper och avkastningspotential.

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver
inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser
och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras
kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

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.
Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Fondbolagets kommentar
Tröskelnivå: 0%
Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar
Tröskelnivå: 0%
Kärnvapen
Fondbolagets kommentar
Tröskelnivå: 0%
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Fondbolagets kommentar
Vi utesluter företag som genererar b etydande (mer än 5 %) intäkter från fossila b ränslen (t.ex. olja, kol, gas,
tjärsand och skiffergas).
Uran
Fondbolagets kommentar
Vi utesluter företag med exponering mot vapen som använder utarmat uran. Tröskelnivå: 0%

Övrigt
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Fonden exkluderar företag där andel av totala intäkter överstiger; intäkter från vapen &/eller krigsmateriel ≥ 10%
intäkter från tob ak ≥ 10%

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande 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
Som företag rapporterar vi offentligt om hur vårt engagemang utvecklas över tid. Se årsrapporten för detaljerad
information om utvärderingen av engagemang på https://www.schroders.com/en/ab out-us/activeownership/sustainab ility-analysis-in-practice/
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
För mer information om vårt förhållningssätt till påverkansarb ete, se vår Engagement Blueprint här
https://www.schroders.com/en/sysglob alassets/ab out-us/schroders-engagement-b lueprint-2022.pdf. Mer
information finns även här: https://www.schroders.com/en/ab out-us/active-ownership/

Resurser
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Schroders har ett erfaret investeringsteam för hållb arhetsfrågor, med 44 ESG-specialister som ansvarar för ESG,
rösträtt och förenkling av ESG-integrering i investeringsprocessen. De har mer än 300 års komb inerad
investeringserfarenhet.
Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Vi använder data från flertal ESG leverantörer, men används enb art som en datapunkt att ifrågasättas, granskas
och b yggas vidare på. Vi prenumererar på: MSCI ESG research, Bloomb erg, EIRiS, Refinitiv, Sustainalytics, ISS
och Investment Association's Institutional Voting Information Service

Ytterligare information
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
https://www.schroders.com/sv/se/privatainvesterare/fonder/fondcenter/fund/SCHDR_F
000000ES5/schroder-international-selection-fund-glob al-climate-change-equity-a-ac
cumulation-usd/LU0302445910/profile
Uppdateringsfrekvens:
Se följande kommentar
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.
Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida
Länk:
https://www.schroders.com/sv/se/privatainvesterare/fonder/fondcenter/fund/SCHDR_F
000000ES5/schroder-international-selection-fund-glob al-climate-change-equity-a-ac
cumulation-usd/LU0302445910/profile

Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering
Länk:
https://www.schroders.com/en/sustainab ility/active-ownership/group-exclusions/
Fondbolagets kommentar
De investeringar vi utesluter inom hela företaget anges i länken ovan.
Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Länk:
https://pub lications.schroders.com/view/757464817/?_ga=2.12673663.976290924.1
652088197-803956019.1573545313
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 web b sida:(http://www.schroders.com/en/ab outus/corporate-responsib ility/responsib le-investment/).
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 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.

