Våra Basfonder - ett enkelt
sätt att fondspara
Med våra bekväma fondval – Swedbank Robur Bas, kan du låta våra erfarna
förvaltare aktivt sköta om ditt sparande. Du väljer den risknivå du är bekväm
med och önskad spartid så sköter vi resten. Oavsett vilken fond du väljer ser vi
till att du alltid är rätt placerad utifrån din valda risknivå. Enkelt och bekvämt.
Vi har fem Basfonder med olika risknivå som bestäms av fördelningen mellan aktier och räntor. Fonderna investerar i
Swedbank Roburs egna fonder inklusive nischade fonder som småbolagsfonder. Fonderna kan även investera i teman
som till exempel har koppling till hållbarhet och klimat. Resultatet blir en bred och diversifierad portfölj med
intressanta investeringar från Roburs framgångsrika förvaltning.

Bas 100
För dig är det avkastning som gäller. Du har råd att
riskera en del av dina sparpengar för möjligheten att nå
detta. Din spartid är 5 år eller längre.

Viktig information

Aktier: 100%

Bas 75
Du är beredd att ta relativt hög risk för
möjligheten att se dina sparpengar växa. Du blir inte
orolig när börsen går upp och ned. Din spartid är 5 år
eller längre.

Aktier: 75% Räntor: 20%

Vi vill påminna om att historisk
avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder
kan både minska och öka och det
är inte säkert att du får tillbaka alla
pengar som du har satt in. En fond
med riskklass 6-7 kan på grund av
sin sammansättning och använda
förvaltningsmetoder minska och
öka kraftigt i värde.

Krediter: 5%

Bas 50
Lika delar aktier som räntor ger dig möjlighet att ta del
av börsuppgångar samtidigt som risken är lägre än i en
vanlig aktiefond. Din spartid är 3 år eller längre.
Aktier: 50% Räntor: 40%
Krediter: 10%

Bas 25
Du vill inte att ditt sparande svänger för mycket i värde.
För att få möjlighet till avkastning kan du tänka dig att
ta en begränsad risk. Din spartid är 3 år eller längre.
Aktier: 25% Räntor: 60%
Krediter: 15%

Bas Ränta
Du är ingen stor chanstagare och accepterar en lägre
avkastning för att slippa se värdet på sparandet variera
för mycket. Din spartid är 2 år eller längre.
Räntor: 45% Krediter: 55%

Diagrammen visar fondernas normala fördelning mellan aktier, räntor och krediter.
Aktier 		

Räntor

Krediter

Faktablad, fondbestämmelser
och informationsbroschyrer för
Swedbank Roburs fonder finns att
hämta hos din återförsäljare eller
på swedbankrobur.se/fondlista.

Så jobbar vi med ansvarsfulla
investeringar
Policyn för ansvarsfulla investeringar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och gäller
för alla våra fonder.
Vi vill att våra fonder äger välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens
långsiktiga utveckling. Det är till nytta både för dig som fondsparar och för företagen.

Vi integrerar hållbarhet

Vi påverkar företag

Vi väljer bort

I alla våra fonder bedömer
våra förvaltare företagens
hållbarhetsarbete tillsammans med hållbarhetsspecialister. Vi har flera metoder
för att integrera hållbarhet
i våra olika investeringsprocesser.

I alla våra fonder arbetar vi
för att företagen ska förstå
och minimera sina risker
och om möjligt utveckla sin
affär utifrån hållbarhetsaspekter. Vi för dialog med
företagens styrelse och ledning, deltar på bolagsstämmor och medverkar i flera
valberedningar.

I alla våra fonder utesluter vi
företag som kränker internationella normer om mänskliga
rättigheter och miljö samt bolag
som producerar:
- Klusterbomber & personminor
- Kemiska & biologiska vapen
- Kärnvapen
- Tobaksprodukter till över 5 %
av sin om sättning
- Pornografiskt material.
- Kol till över 5 % av sin om-		
sättning

Sedan 1996 har vi en offentlig ägarpolicy och kommunicerar kring vårt ägararbete. 2009 skrev Swedbank Robur under
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI).
För mer information besök swedbankrobur.se

