Swedbank Robur Access Edge
I de här fonderna ligger fokus på klimatet. Oavsett marknad får du en bred
investering till en av marknadens lägsta avgifter där förvaltningen är både
systematisk och disciplinerad. Om du tror att klimatfrämjare är morgondagens
vinnare är det här fonder för dig.
Investera i framtidens vinnare

Hållbarhetsaspekter är avgörande i investeringsprocessen när fonderna väljer bolag från sina jämförelseindex.
1
Förvaltningen premierar bolag med låga utsläpp av växthusgaser och undviker att investera i de bolag som vi
anser har sämst hållbarhetsarbete inom respektive sektor. Fonderna investerari inte heller i bolag som utvinner
fossila bränslen eller el från dessa. Cirka 10 procent av fondernas innehav investeras i bolag som vi anser genom
sin verksamhet bidrar till att uppfylla FN:s globala klimatmål 7 och 13. Dessa klimatmål syftar till att alla ska ha
tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen samt att bekämpa klimatförändringarna. Det
kan till exempel vara bolag med verksamheter inom gröna byggnader och miljöteknik. Läs mer om de globala
målen på nästa sida.

Våra Access Edge fonder

1

Access Edge
Emerging Markets

Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Net
Årlig avgift: 0,51 %

Access Edge
Europe

Jämförelseindex: MSCI Europe Net
Årlig avgift: 0,30 %

Access Edge
Global

Jämförelseindex: MSCI World Net
Årlig avgift: 0,30 %

Access Edge
Japan

Jämförelseindex: MSCI Japan Net
Årlig avgift: 0,22 %

Access Edge
Sweden

Jämförelseindex:
OMX Stockholm Benchmark Cap GI
Årlig avgift: 0,31 %

Access Edge
USA

Jämförelseindex: MSCI USA Net
Årlig avgift: 0,30 %

Viktig information
Historisk avkastning garanterar
inte avkastning i framtiden.
Värdet på fonder kan minska och
öka och det är inte säkert att du
får tillbaka alla pengar du satt
in. Fonder med riskklass 6-7 kan
minska och öka kraftigt i värde.
Faktablad, informationsbroschyr
och information om dina
rättigheter finns på
swedbankrobur.se.

Förvaltare

Johan Andreasson
I branschen sedan: 2005

Linnea Zanetti
I branschen sean: 2008

Fonderna strävar efter att ha ca 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Observera, koldioxidavtrycket
visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp
omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på vår
webb: swedbankrobur.se/hallbarhet
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Att avskaffa extrem fattigdom.
● Att avskaffa extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter.
● Att minska ojämlikheter.
Att lösa klimatkrisen.
● Att lösa klimatkrisen.
Att främja fred och rättvisa.
● Att främja fred och rättvisa
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Alla mål behövs för att
agendan ska kunna uppnås. De är integrerade och odelbara, vilket innebär att inget mål kan nås utan framgång
inom ett annat. Ingen ska heller lämnas utanför, alla ska med i utvecklingen. Det innebär att målen ska genomLäs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se
föras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.
Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se

Källa: FN, www.globalamalen.se
Källa: FN, www.globalamalen.se

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 och gavs följande
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