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Klimatet – vår tids största utmaning
Redan i mars 2018 annonserade vi att Swedbank Robur kommer att implementera och följa
rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som
strävar efter att utveckla klimatrelaterad finansiell riskrapportering för företag. Detta ger
våra investerare och andra intressenter transparent och jämförbar information om hur vi
arbetar med klimatfrågor. Rapporten visar årets resultat för koldioxidavtryck i våra fonder
enligt definitionerna i TCFD:s rekommendationer. Rapporten återger också Swedbank
Roburs strategi för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter i sina investeringar,
samt mätbara mål, då dessa utvecklats mycket under året.
Klimatförändringarna innebär en enorm, global utmaning. Stigande globala temperaturer skapar en rad fysiska
och biologiska effekter som i sin tur kommer att omforma
politik, marknader, teknik, ekonomier och inte minst liv
världen över. Att minimera den globala temperaturökningen och dess effekter är avgörande och kräver en
långsiktig samordnad insats av många samhällsaktörer,
inklusive finanssektorn. För att uppnå Parisavtalets mål
om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader har den
internationella klimatpanelen, IPCC, funnit att globala
utsläpp av växthusgaser måste halveras till år 2030, och
nå netto noll år 2050.
Swedbank Robur tar ansvar och vill agera kraftfullt för
att motverka klimatförändringar. Vi ser det som en
möjlighet att investera i affärsidéer som erbjuder
lösningar för klimatet. Att däremot investera i företag
som inte anpassar sin affärsmodell till de risker som
klimatförändringar medför, kan innebära betydande
risker. Vi arbetar med ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på klimatförändringar för att
bromsa den negativa utvecklingen.

Ny klimatstrategi och mätbara mål

Under hösten antog Swedbank Roburs styrelse en klimatstrategi. Strategin vägleder oss i att minska klimatrelaterade risker och möjliggöra en omställning mot lågfossila
lösningar. Vi ska gå före politiska beslut och driva på
investeringar i teknik och tjänster som ger ett sunt
klimat. Omställningen är komplex, därför ska vi använda
oss av såväl fossilfriafondprodukter som klimatmedvetenförvaltning. Vi ska också stödja en bred klimatomställning i samhället genom att rikta investeringar till
bolag och branscher som har en betydande påverkan
på klimatet och en realistisk potential att ställa om de
mest klimatpåverkande delarna av sin verksamhet. Vår
klimatstrategi lägger grunden för hur vi skapar avkastning över tid till våra kunder, samtidigt som vi tar ansvar
för att minska negativ klimatpåverkan och investera för
en hållbar framtid.

För att uppnå vår strategi har vi fastställt två övergripande klimatmål:
Det samlade fondkapitalet ska år
2025 vara i linje med Parisavtalets
mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.1

Det samlade fondkapital som
Swedbank Robur förvaltar ska år
2040 vara placerat koldioxidneutralt.2

1
Hela vårt förvaltade kapital ska följa en bana i linje med Parisavtalets mål, med utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa våra investeringar i de mest relevanta sektorerna, och använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser. År 2025 kommer vi vara i linje med International Energy Agencys (IEA) Below Two Degree Scenario.

2
Allt vårt förvaltade kapital ska långsiktigt gå längre än vad nuvarande scenarier kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill därför vara klimatneutrala 2040, tio år
innan 2050. Utsläpp från bolag och emittenter ska vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1, 2 och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som
[absoluta utsläpp] – [negativa utsläpp] (kollagring genom t.ex. landanvändning, Carbon Capture and Storage, eller liknande) ska vara noll eller negativa. Detta motsvarar hur
världens utsläpp ska vara år 2050 under ett 1,5C-scenario, enligt IPCC.
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Kort om TCFD
Swedbank Robur skrev under TCFD i september 2018. Initiativet grundades 2016 då Financial Stability Board3
förklarade att klimatförändringar utgör en risk för finansiell stabilitet och att en samordnad global strategi
krävdes. De tillsatte en kommitté, Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), med uppdraget
att ta fram rekommendationer för rapportering av klimatrelaterad information för både bolag och investerare.
TCFD-rekommendationerna blev snabbt ett ramverk för klimatriskhantering för företag över hela världen. I
juni 2019 hade nästan 800 organisationer uttryckt sitt stöd för TCFD-rekommendationerna, en ökning med 50
procent från året innan4.
TCFD:s rekommendationer utgår från fyra områden som beskriver hur en organisation och dess verksamhet
fungerar:
◊◊ Styrning – syftar till att beskriva styrelsens och ledningens översikt av klimatrelaterade risker och möjligheter.
◊◊ Strategi – hur organisationens strategi och exempelvis finansiella planering kan
komma att påverkas av klimatrelaterade risker och möjligheter, samt hur organisationen arbetar med scenarioanalyser.

1. Styrning

◊◊ Riskhantering – hur organisationens riskhanteringssystem identifierar klimatrelaterade risker, samt hur organisationen hanterar dessa.

3. Riskhantering

◊◊ Nyckeltal och mål – vilka mål och nyckeltal som organisationen använder sig
av kopplade till klimatrelaterade risker och möjligheter, samt organisationens
klimatavtryck.

3
4

Financial Stability Board (FSB) är ett internationellt organ som övervakar och ger rekommendationer om det globala finansiella systemet.
CFD Status report, Juni 2019. https://www.fsb-tcfd.org/publications/tcfd-2019-status-report/

2. Strategi

4. Nyckeltal &
mål
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Tillämpning
1. Styrning

Swedbank Roburs styrelse har antagit en Policy för
ansvarsfulla investeringar som beskriver hur vi styr vårt
hållbarhetsarbete i fonderna. Chef för Hållbarhetsanalys
ansvarar för att policyn uppdateras och integreras i
förvaltningsprocessen. Policyn uppdateras kontinuerligt
och under hösten skärptes bland annat kriterierna för
exkludering av kol. Det innebär att vi avstår från investeringar i bolag där 5 procent av omsättningen eller mer
kommer från kol. Tidigare var gränsen 30 procent.
Den klimatstrategi som antogs av styrelsen under
hösten, förklarar hur Swedbank Robur långsiktigt ska
driva omställningen mot att bli koldioxidneutrala i hela
vår kapitalförvaltning och uppfylla vårt åtagande mot
Parisavtalets 1.5 graders mål. Klimatarbetet samordnas
av teamet för hållbarhetsanalys, i nära samarbete med
fondbolagets ledning och förvaltningsorganisationen.
Swedbank Robur har även ett hållbarhetsråd med
företrädare från olika delar av organisationen som leds
av vd. Rådet fattar beslut om övergripande principer och
ståndpunkter som vägleder hållbarhetsarbetet i fonderna
och utvärderar investeringsanalyser och dialoginsatser
i fall som kräver utökad riskbedömning. Rådet granskar
även klimatmål och nyckeltal och ger råd om implementering.

Under året har hela verksamheten genomgått utbildningar inom klimat, inklusive förväntade miljöförändringar
under olika klimatscenarier, tillämpning av TCFD och en
översikt över fysiska risker, förändringsrisker och möjligheter för klimatkritiska sektorer.
Swedbank Roburs arbete med klimat och TCFD ligger
även inom ramen för Swedbankkoncernens styrning som
implementerades 2018 när koncernens formella antagande av TCFD gjordes. Medarbetare från
Swedbank Robur ingår i Swedbanks projektgrupp som
driver TCFD-arbetet. Ansvarsområdena inom banken
beskrivs här nedan:
◊◊ Group Asset Allocation Committee (GAAC) är
styrgruppen för TCFD projektet där Swedbanks CFO
är ytterst ansvarig. Uppdateringar till övriga grupper
sker kvartalsvis.
◊◊ En operativ styrgrupp (OSG) bildades för att
säkerställa stöd till ledningen och den praktiska
verksamheten. OSG sammanträder varje månad.
◊◊ I kärngruppen ingår representanter från Hållbarhet
och gruppfunktioner som stödjer bankens olika
affärsområden. Kärngruppen träffas varje vecka.
◊◊ Representanter från de olika affärsområdena arbetar
i en projektgrupp som träffar kärngruppen varannan
vecka.
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2. Strategi

Klimatstrategin syftar till att minska klimatrelaterade
risker och möjliggöra en omställning mot lågfossila
lösningar i vår förvaltning. I och med detta vill vi driva på
investeringar i tekniklösningar och tjänster som behövs
för en bred klimatomställning i samhället. Det inkluderar
även branscher som idag har en betydande påverkan på
klimatet och där investeringsbehovet är stort för att
åstadkomma förändring.

Samarbeten

Samarbete med andra investerare är en viktig del i vår
strategi. Utöver TCFD åtar vi oss därför att vara med och
utveckla samt tillämpa ledande rekommendationer för att
mäta och agera på klimatinitiativet Climate Action 100+.
Genom Climate Action 100+5 är vi med och påverkar de
aktörer som har störst koldioxidutsläpp att vidta nödvändiga åtgärder. Vi har även arbetat aktivt genom nätverk
såsom Svenska investerare för hållbar utveckling (SISD)6
och stöttar Globala investerare för hållbar utveckling
(GISD)7 , som är samarbeten med svenska och globala investerare för att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Vi är också aktiva inom International Investor Group on
Climate Change (IIGCC) som är ett samarbete för internationell utveckling och dialog kring klimatförändringar.

Investeringsprocess

Vi har åtagit oss att anpassa våra investeringar inom de
mest klimatkritiska sektorerna i linje med Parisavtalet:
energiproduktion, transport, bygg och fastighet, jordoch skogsbruk samt finans. Detta kommer att innebära
ökade investeringar inom till exempel förnybar energi,
elektrifiering, samt minskad exponering mot de mest
fossiltunga sektorerna. Med utgångspunkt i vår strategi
kommer vi arbeta för att identifiera och investera i bolag

som målmedvetet anpassar sin affär utifrån klimatförändringarna eller bolag som redan nu, direkt bidrar till att
mildra klimatförändringar. Vi arbetar också för en rättvis
omställning. För att världen ska lyckas uppnå de breda
klimatmålen ser vi behov av investeringar mot FN:s
globala hållbarhetsmål inom områden som fattigdomsbekämpning, jämställdhet och fredliga samhällen. Vår
klimatstrategi är framtagen med stöd i vetenskap och
forskning och vi kommer att genomföra scenarioanalyser
för att identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter.
Vårt mål är att göra investeringar i säkra och ekonomiskt
hållbara tekniker och affärsmodeller.

Påverkan

Påverkan är en viktig del av vår strategi och vi ser det
som en möjlighet att investera i affärsidéer som erbjuder
lösningar för klimatet. Ett av de mest effektiva sätten
för oss att driva förändringar är att kommunicera till
bolag om våra klimatmål och skälen för våra investeringsbeslut. Dialoger är mycket viktig för att kunna påverka
bolag våra fonder redan äger, men också bolag som kan
bli nya potentiella innehav. Genom att vara aktiva ägare
kan vi följa klimatarbetet i de företag fonderna äger och
samtidigt hjälpa bolagen att ställa om till bättre energieffektivitet och låga koldioxidutsläpp i sin verksamhet. I
samband med investeringar i nyligen noterade bolag eller
i företagsobligationer kan vi använda dialoger som ett
sätt att kommunicera våra krav som ägare och påverka
bolag och emittenter att ta hänsyn till klimat. Viktiga
frågor vi tar upp med dem är energianvändning, utsläpp,
målsättning, åtaganden, anpassningar eller begränsningar enligt CAPEX för klimatrelaterade produkter, koldioxidprissättning och klimatrapportering.

http://www.climateaction100.org/
SISD = Swedish Investors for Sustainable Development, https://www.sida.se/English/partners/Resources-for-specific-partner-groups/Privatesector/Collaboration-principles/swedish-investors-for-sustainable-development/
7
GISD = Global Investors for Sustainable Development, https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/10/gisd-alliance/
5
6
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3. Riskhantering

Vi på Swedbank Robur har påbörjat arbetet med att
identifiera klimatrelaterade risker och hur de kan påverka
oss. Enligt TCFD:s rekommendationer delas de
klimatrelaterade finansiella riskerna in i två huvudsakliga
kategorier:
◊◊ Omställningsrisker – risker som uppkommer till följd
av omställningen till en värld med lägre koldioxidutsläpp.

◊◊ Fysiska risker – risker relaterade till fysisk påverkan
av klimatförändringarna.
Omställningsriskerna kan vara regulatoriska risker,
teknologiska risker, marknadsrisker och ryktesrisker,
som till exempel ökat pris på utsläpp av växthusgaser,
förändrade kundbeteenden eller kritik från intressenter.
De fysiska riskerna är till exempel ökade skador från
väderfenomen eller höjda vattennivåer.

Sektorexponering

I fjärde kvartalet genomfördes en klimatanalys av
fondbolagets företagsobligations- och aktieinnehavsexponering för de sektorer som påverkas mest av
omställningen till ett lågfossilt samhälle. Vi använde oss
av verktyget the Paris Agreement Capital Transition
Assessment (PACTA8), som utvecklats för institutionella
investerare av organisationen Two Degree Investor
Intitative med stöd ifrån FN:s Principer för Ansvarsfulla
Investeringar (PRI).
Analysen visade att de analyserade fondernas exponering mot de klimatkritiska sektorerna enligt TCFD var

8

https://www.transitionmonitor.com/

cirka 25 procent av fondbolagets totala investeringar.
Merparten av exponeringen var inom material- och byggnadsbranschen som innehåller kemikalier, byggmaterial,
kapitalvaror, metaller och gruvdrift samt fastighetsförvaltning och utvecklingssektorer. Exponering mot olja
och gas var endast två procent.
I vår riskbedömning har vi dock funnit att bland innehaven i de klimatkritiska sektorerna finns det också många
bolag som bidrar positivt till utveckling av till exempel
förnybar energi, biomaterial, elektrifieringsteknologier
och gröna byggnader och liksom bolag som ställer om till
lågfossila lösningar eller bidrar till FN:s globala mål.

Investeringar i linje med Parisavtalet

Klimatanalysen visade att Swedbank Robur är underviktade i jämförelse med den globala marknaden vad gäller
sektorer som olja och gas, kol, kraftproduktion och
fordonstillverkning, både i fråga om aktier och obligationer. Detta är positivt och innebär att Swedbank Robur för
närvarande har en jämförelsevis låg risk inom investeringar i affärsmodeller som inte är i linje med omställningen,
så kallade ”strandade tillgångar”. Möjligheter finns även
till innehav med lägre koldioxidintensitet inom några av
de tillhörande delsektorerna, till exempel inom förnybar
energi och elfordon, där vi hoppas kunna öka våra relativa
investeringar över tid för att bidra positivt till övergången till förnybar energi och minska portföljernas
koldioxidutsläpp.
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Scenarioanalys

Hela Swedbankkoncernen genomförde under andra
kvartalet en första scenarioanalys för att identifiera och
dokumentera klimatrelaterade risker och möjligheter.
TCFD rekommenderar att testa flera scenarier, så i denna
övning testades Sustainable Development Scenario
(SDS) och New Policy Scenario (NPS) båda baserade på
beräkningar från International Energy Agency (IEA).
SDS är den mer önskvärda av de två scenarierna och är
helt anpassad till Parisavtalet för att begränsa ökningen
av den globala medeltemperaturen till inte mer än 1,5
grader över förindustriella nivåer.
NPS syftar till att simulera hur energisektorn kommer att
påverkas av dagens politiska ambitioner. Scenariot innehåller inte bara den politik och de åtgärder som regeringar
runt om i världen redan har infört, utan också troliga

4. Nyckeltal och mål

I fjärde kvartalet 2019 påbörjade vi arbetet med att
utveckla ett antal KPI: er för att följa utvecklingen mot
våra klimatmål. För energi- och transportsektorerna
kommer vi att mäta anpassningen av Swedbank Roburs
investerade kapital med hjälp av PACTA-verktyget, som
beskrivits tidigare. För andra sektorer såsom material
och byggnation samt jord- och skogsbruk finns det för
närvarande inga mätverktyg tillgängliga, men vi kommer
fortsätta att övervaka utvecklingen inom dessa sektorer
och använda verktyg när sådana blir tillgängliga. Under
tiden kommer vi att tillämpa nyckeltal för bolag i fonderna, avseende kolintensitet och klimatåtaganden, inklusive
uppsättning av vetenskapligt baserade mål.

effekter av den tillkännagivna politiken, inklusive de
nationellt bestämda bidrag som har gjorts för Parisavtalet. NPS är ett mycket mindre önskvärt scenario eftersom
den globala medeltemperaturen skulle stiga till 2,7 - 3,3
grader över förindustriella nivåer.
Affärsområdena som fanns representerade i koncernens
scenarioövning var Swedish Banking, Baltic Banking,
Large Corporations & Institutions och Swedbank Robur.
För Swedbank Robur lyfte scenarioanalysen fram att
fondbolaget hade en relativt låg exponering mot olje- och
gastillgångar som befann sig i riskzonen under SDS, samt
behovet av ökade investeringar i förnybar energi. Flera
kunskapsluckor identifierades också, såsom kunskap om
vätebaserade bränslen, storskalig batterilagring och hur
utvecklingen för elnät sannolikt kommer att se ut under
SDS.

Vi kommer också att utveckla KPI:er relaterade till de
globala målen och investeringar i hållbara obligationer.
Dessa ska vara kopplade till dialoger med alla TCFDsektorbolag som vi investerar i, till planerade dialoger på
fondnivå och syftar till att öka vår påverkan tillsammans
med andra aktörer på näringsliv och beslutsfattare.
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Årets resultat - våra fonders koldioxidavtryck
Sedan 2015 stöttar vi initiativet Montréal Carbon Pledge
för att bidra till transparens i vår bransch och underlätta
för spararna att väga in klimathänsyn i sparbesluten,
därför mäter och rapporterar vi årligen våra aktiefonders
koldioxidavtryck.

Metod

Redovisningen följer Fondbolagens Förenings riktlinjer för hur kapitalförvaltare ska redovisa sina fonders
koldioxidavtryck 9. För att förenkla informationen och öka
jämförbarheten mellan fonder använder vi samma mått
och beräkningsformel som rekommenderas av TCFD10.
Redovisning av fondportföljens viktade genomsnittliga
koldioxidintensitet beräknas enligt nedan formel:

Formeln ger fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag. Förutom företagets koldioxidutsläpp
finns det två andra faktorer som driver portföljens
resultat gentemot sitt benchmarkindex: bolags intäkter
och bolags vikt i portföljen. Det innebär att en minskning
av intäkterna resulterar i en högre bolagskoldioxidintensitet, och överviktning av koldioxidintensiva bolag i
portföljen resulterar i högre koldioxidavtryck i portföljen
än indexet. 2019 års resultat är inte jämförbara med
tidigare år. Det beror på att rekommenderad beräkningsmetod fram till 2018 var intäktsbaserad.
Avgränsningen av hur mycket av bolagens direkta eller
indirekta utsläpp som tas med i koldioxidavtrycksberäkningarna beskrivs enligt olika ”scope” där The Greenhouse
Gas Protocol (GHGP) används som standard. Vi redovisar
för närvarande koldioxidutsläpp inom Scope 1 + 211.

Resultat aktiefonder

Vår senaste beräkning baserad på den nya metoden visar
fortsatt att merparten av Swedbank Roburs fonder är
mer koldioxideffektiva än sina respektive jämförelseindex, baserat på hur portföljerna och indexen såg ut per
den 31 december 2019 (Figur 1 på sida 10). Av de 40
fonder vi redovisar har 37 (30, 2018) antingen likvärdiga
eller lägre indirekta koldioxidutsläpp än jämförelseindex.
Samtliga fonders genomsnittliga koldioxidavtryck var 15
ton CO2e/mSEK (scope 1 + 2), jämfört med samtliga index
som hade 21 ton CO2e/mSEK.

Tre av fonderna har koldioxidavtryck som är högre än
fondens jämförelseindex: Access Europa, Exportfonden
och Sweden High Dividend, där de två sistnämnda har
betydligt högre koldioxidavtryck. Dessa fonder innehåller
ett stort antal svenska tillverkningsbolag, såsom stålbolaget SSAB vilket har högst totala koldioxidutsläpp av
samtliga svenska företag. Trots det, anser vi att innehav i
bolaget är i linje med vår klimatstrategi och att det
ansvarsfullt att upprätthålla ägande i SSAB. Detta
beror till stor del på företagets åtagande att utveckla
en koldioxidneutral stålproduktionsmetod baserad på
förnybar energi och vätgas istället för kol. Bolaget är på
god väg att lyckas med det projektet som har potential
att i grunden reformera den globala stålproduktionen.
Flera andra stora bolag i dessa fonder är också viktiga
inom förnybar energi eller lågkoldioxidutsläppsteknologier. Däribland Stora Enso inom biomateriallösningar som
ersätter petro-kemikalier, eller ABB och Ericsson som
nyckelaktörer inom elektrifiering- och digitaliseringsteknik.

9
Fondbolagens förenings uppdaterad vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtryck som ersätter den tidigare vägledningen från 2016. https://www.fondbolagen.se/
globalassets/regelverk/foreningens-vagledningar/vagledning-for-co2-redovisning-191204.pdf
10
TCFD carbon footprint metrics: page 44 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf
11
Scope 1 = utsläpp från bolagets egen verksamhet. Scope 2 = koldioxidutsläpp från den el och värme som bolaget använder.
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Figur 1. Koldioxidavtryck aktiefonder jämfört med index (scope 1 + 2, ton CO2e/mSEK)12

Resultat företagsobligationer

I år beräknade vi för första gången koldioxidavtryck för
våra företagsobligationsfonder; Ethica Företagsobligationsfond, Företagsobligationsfond, Företagsobligationsfond High Yield, Företagsobligationsfond Mix och Räntefond Kort Plus. Tyvärr var nivån på tillgängliga data för

de underliggande emitterande bolagen under gränsen på
75 procent, som vi satt för vår för rapportering. Tabellen
nedan visar därför aktuell täckningsgrad och indikativt
koldioxidavtryck baserat på de begränsade uppgifterna vi
haft tillgång till. Värdena indikerar att samtliga fonder har
lägre koldioxidavtryck än sina jämförelseindex.

Fond13

Genomsnittliga koldioxidavtryck
(okt-2019)

Täckningsgrad

Jämförelseindex

Ethica Företagsobligationsfond

5,1

58 %

iBoxx

Företagsobligationsfond High Yield

8,5

66 %

HEC4

Företagsobligationsfond Mix

6,2

73 %

-

Företagsobligationsfond

4,4

70 %

iBoxx

Räntefond Kort Plus

0,7

24 %

-

HEC4

21,5

85 %

iBoxx

14,8

95 %

Jämförelseindex

Utmärkelser för vårt klimatarbete

2019 presenterades för andra gången resultatet av den
globala betygsättningen av 2500 europeiska fonders
klimatpåverkan: Climetrics. Rankningen är sammanställd
av Carbon Disclosure Project (CDP) tillsammans med ISSEthix Climate Solutions. Vår aktiefond Swedbank Robur
Transition Global var en av de fem fonderna i kategorin
Global Equities som hade bäst klimatanpassade innehav.
Enligt Climetrics var Swedbank Robur dessutom bland
de fondbolag som hade flest antal granskade fonder med
12
13
14

i topprankningen inom klimat14. Våra fonder hade ett
genomsnittligt betyg på 3,76 av maximalt 5. Climetrics
betyg baseras dels på koldioxidavtrycket från de bolag
som ingår i en fonds portfölj, dels på fondbolagets
rapportering av klimatrisker och möjligheter, och på
energiomställningspotentialen hos fondbolagets produkter och tjänster. Det fina resultatet i denna rankning
speglar Swedbank Roburs långsiktiga satsning på klimat
i vårt påverkansarbete och i våra investeringar och visar
att vårt arbete minskar påverkan på klimatet.

Vi redovisar endast avtryck för de fonder där vi har utsläppsdata för ≥ 75 procent av marknadsvärdet av fondens aktieinnehav.
Otillräcklig datatäckning för fonderna innebär att resultaten endast är indikativa.
Läs mer på www.climetrics-rating.org

Söker du fonder med lågt koldioxidavtryck?
Titta då gärna på följande:
◊◊ Vissa av våra fonder har särskilda klimat- och hållbarhetskriterier som ger ett lägre koldioxidavtryck: till
exempel Transition Sweden, Transition Global, Global Impact och kreditfonden Ethica Företagsobligation.
◊◊ Flera av våra branschfonder investerar i sektorer med relativt låg energianvändning, såsom läkemedel
och IT, har goda förutsättningar att behålla låga koldioxidutsläpp över tid.
◊◊ Störst koldioxidavtryck finns oftast i fonder som investerar inom energiintensiva industrier med höga
koldioxidutsläpp, såsom tillverkning, stål, cement och elproduktion.

Vill du veta mer?
Besök oss på
swedbankrobur.se

