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Väljer in

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i globala företag i olika branscher. Placeringar kan ske i alla typer av
värdepapper som uppfyller fondens hållbarhetskrav. Fondens placeringsinriktning är globala bolag med låg volatilitet.
Fondens placeringsinriktning i övrigt är diversifierad och dess medel är inte riskexponerad mot någon enskild geografisk
marknad eller speciell bransch. Fonden placerar huvudsakligen i överlåtbara värdepapper och indexrelaterade finansiella
instrument. Placeringarna syftar till att skapa en god riskjusterad avkastning. För att uppnå fondens målsättning, förvaltas
fonden aktivt med en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

Väljer bort
Påverkar

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i
Kränkningar av

I vår analys tar vi hänsyn till hur bolagen följer internationella normer om mänskliga rättigheter, korruption och miljö.
Utgångspunkten är internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

internationella
normer

Produkter och/eller
länder

Cicero Världen investerar inte i företag som ägnar sig i huvudsak åt produktion av tobak, alkohol, vapen, pornografi, spel och fossila
bränslen

Påverkar — Fonden påverkar företag genom
Vid överträdelser kan Cicero Fonder påverka bolaget via Swesif eller UNPRI.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom
Resurser och

Hållbarhetsanalysen är en integrerad del i Ciceros analysarbete.

rutiner
Kontroller

Fondens innehav kontrolleras dagligen. Kontroller sker löpande av bolagets riskfunktion samt av internrevision.

Mer information finns på Cicero Fonders hemsida: www.cicerofonder.se

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska
kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande
text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat
informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen
följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.

