Aktiespararna Topp Sverige
Senast uppdaterad: 2019-09-16

Beskrivning
Fonden är en indexfond och har som mål att så nära som möjligt följa OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) till en låg kostnad.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption)

Metod som används: Fonden väljer in
Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in
Fondbolagets kommentar
Fonden är en indexfond och investerar i b olag ingående i OMXS30. Indexet inkluderar inte några
hållb arhetsaspekter. Fonden tar ett aktivt ägaransvar genom att låta Aktiespararna, via fullmakt, rösta på
b olagsstämmorna för fondens aktier enligt Aktiespararnas ägarstyrningspolicy.

Metod som används: Fonden väljer bort
Övrigt
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Fonden är en indexfond och investerar i b olag ingående i OMXS30. Indexet inkluderar inte några
hållb arhetsaspekter. Fonden tar ett aktivt ägaransvar genom att låta Aktiespararna, via fullmakt, rösta på
b olagsstämmorna för fondens aktier enligt Aktiespararnas ägarstyrningspolicy.

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att
påverka dem i en mer hållbar riktning.
Röstar på bolagsstämmor
Fondbolagets kommentar
Aktiespararna företräder fonden genom att rösta för fondens aktier på b olagsstämmorna enligt Aktiespararnas
ägarstyrningspolicy.
Annan bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Fondb olaget har kontakt med b olag i syfte att påverka dem i en mer hållb ar riktning.

Resurser
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

Ytterligare information
(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)
Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
https://www.cicerofonder.se/fund/aktiespararna-topp-sverige/
Fondbolagets kommentar
Uppdateras löpande
Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Länk:
https://www.cicerofonder.se/fund/aktiespararna-topp-sverige/
Fondbolagets kommentar
Årsrapporten inkluderas i årsb erättelsen.
Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer
information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.
Länk till hemsida:

https://www.cicerofonder.se/

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och
inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad
av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och
uppdateras minst en gång om året.

