Swedbank Robur
Transition Energy
Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar och samhället ställer
högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Sol, vind och energiomställning är fokus i Swedbank Robur Transition Energy.
Transition Energy är en global och tematisk hållbarhetsfond som investerar
i bolag som vi bedömer bidrar till den hållbara energiomställning som krävs
för att minska klimatförändringarna.

Fondfakta

2020-09-24

Det här är en fond för dig som:

Startdatum

2020-09-24

◊◊ Vill investera i teknikfokuserade och innovativa bolag som kan bidra till
omställningen till en hållbar energiförsörjning

Förvaltningsavgift 1,25 %

◊◊ Vill investera i innovativa bolag i en snabbväxande bransch
◊◊ Har en placeringshorisont på minst 5 år

Vilka bolag väljer vi?

Bolagen verkar inom modern teknik och förnybar energi och består av
en blandning av större mogna bolag och mindre nyare bolag i tillväxtfas.
Genom fundamental analys, samarbete med Swedbank Roburs team av
hållbarhetsanalytiker och dialog med bolagen vill vi identifiera vilka bolag
som kommer att bli framtidens vinnare i en sektor som utvecklas snabbt.
Då kan vi skapa långsiktigt god avkastning samtidigt som vi påverkar
bolagen i en positiv riktning.

Varför investera i energiomställning?
◊◊ För att minska klimatförändringarna och nå målen i Parisavtalet krävs en
snabb omställning.
◊◊ De som sitter på lösningarna på framtidens hållbara energiförsörjning är
innovativa bolag med ny teknik.
◊◊ Minskade kostnader inom framställning av förnybar energi skapar nya
möjligheter att ersätta fossila bränslen.
◊◊ Även andra branscher som fordons- och byggnadsindustrin kommer att
påverkas av omställningen.

Förvaltare

Fonden förvaltas av Robert Slorach som har lång
och gedigen erfarenhet som sektoranalytiker och
aktieanalytiker.

Robert Slorach
Förvaltare
I branschen sedan: 1999
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Viktig information

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.
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. 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 ansvarsfulla investeringar använder vi oss av tre metoder:
Vi integrerar hållbarhet

Ansvarsfulla
investeringar

Vi påverkar företag

Vi avstår från att investera i
företag

Vi integrerar hållbarhet

V I alla våra fonder bedömer våra förvaltare företagens hållbarhetsarbete tillsammans med hållbarhetsspecialister.
Vi har flera metoder för att integrera hållbarhet i våra olika investeringsprocesser.
Så här integrerar vi hållbarhet i Transition Energy:
Förvaltningen söker efter bolag vars produkt, tjänst eller verksamhet, enligt vår bedömning, bidrar till omställningen
till ett mer hållbart samhälle. Fonden kan även investera i bolag där fondbolaget identifierat en påbörjad omställning
och som därmed har möjlighet att framöver bidra till en hållbar utveckling.

Vi påverkar företag

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.
Så här påverkar vi företag i Transition Energy:
Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker för att påverka bolagen i en
positiv riktning och för att identifiera och möjliggöra förflyttning i bolagens verksamhet eller i deras produkter och
tjänster. Detta arbete är centrerat kring dialoger med bolagsledningarna.

Vi väljer bort

I alla våra fonder utesluter vi företag som kränker internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö samt
bolag som producerar: Klusterbomber och personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, pornografiskt
material samt företag som producerar kol till över 5 procent av sin omsättning .
I Transition Energy väljer vi även bort:
Bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från tillverkning och/eller försäljning och/eller marknadsföring
(eller service) av vapen och krigsmateriel, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Transition Energy har långtgående
exkluderingar av fossila bränslen (olja, gas och kol). Fonden kan dock investera i bolag som erbjuder viktiga miljö-och
säkerhetsprodukter och tjänster till branschen, bolag som har intäkter i linje med FN:s hållbarhetsmål (SDG) som är
större eller lika med den fossila intäkten, och i bolag som Swedbank Robur anser har hög energiomställningspotential i
linje med Parisavtalet.
För mer information besök swedbankrobur.se/hallbarhet

