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1 OM CICERO FONDER
Cicero Fonder startades år 2000 som ett svenskt oberoende fondbolag. Vår affärsidé är att vara ett
hållbart fondbolag med aktiva fonder och indexfonder i huvudsak med inriktning mot Norden. För
globala marknader erbjuder vi blandfonder. I dagsläget är vi 16 personer på Cicero Fonder och har ca
14 miljarder kronor under förvaltning i våra fonder.
Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra
andelsägare i form av bra avkastning över tid.
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2 HÅLLBARHETSARBETET
Cicero Fonders ägare håller Hållbarhetsarbetet högt och ägarpolicyn klarlägger att ”bolag som drivs
långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över
tid”.
Fondbolaget har fastställt en hållbarhetspolicy som finns tillgänglig på www.cicerofonder.se

2.1 HÅLLBARHETSARBETET UNDER 2019
Cicero Fonders hållbarhetsarbete kan delas upp i hur fondbolaget jobbar, investeringsprocessen för
fonderna samt påverkansarbetet.

2.2 I UPPFÖLJNING FONDBOLAGET
Miljöfrågor
Cicero Fonder anser att miljöfrågorna är mycket viktiga för att uppnå ett hållbart samhälle. För
närvarande ser vi inga väsentliga miljörisker i bolaget. Vår målsättning är att vara klimatneutrala.
Vi försöker att undvika resor i tjänst för interna möten och håller i stället möten över internet i den
mån det går. Resor i tjänst sker med tåg medan längre resor sker för närvarande med flyg. Vi
klimatkompensera de resor som trots allt måste ske med flyg. I den mån fondbolaget har tjänstebilar
så består dessa av el- eller hybridbilar.
Fondbolaget sopsorterar för närvarande i största utsträckning och tänker klimatsmart vid inköp.
Ett grönt hyresavtal har tecknats med hyresvärden och bolaget har grönt elavtal..
Personal och sociala förhållanden
Det är en risk för bolaget om personal har arbetsrelaterad ohälsa eller hög sjukfrånvaro. Samtliga
tillsvidareanställda har sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Friskvårdsbidrag utgår för samtliga
anställda. Ekologisk frukt köps in veckovis till bolagets anställda.
Motverkande av korruption
För att undvika att personalen gynnar sig själva eller vissa investerare eller leverantörer framför
andra har fondbolaget upprättat ett antal policydokument som måste följas. Bolaget är anslutet till
Swedsec och samtliga anställda måste ha swedsec-licens.
Cicero Fonder är även restriktiva när det gäller egna affärer där alla investeringar måste godkännas
av bolagets VD. Vidare har en särskild extern visselblåsarfunktion upprättats.
Samhällsengagemang
Cicero Fonder vill vara en ansvarsfull samhällsaktör och bidrar därför med erfarenhet och resurser i
olika sammanhang.
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Idag stödjer vi bl a Barncancerfonden, Stiftelsen FTS - Säkra Varje Unge och Sveriges Dövas
Riksförbund
Jämställdhet
Studier visar att mångfald är lönsamt. En variation av män och kvinnor, olika åldrar och bakgrund ger
ett större urval av talanger vilket i sin tur stärker innovationskraften och konkurrenskraften. Cicero
Fonder har som målsättning att vara en jämställd arbetsplats. Vi uppmuntrar t ex män att ta
pappaledigt. För närvarande har en medarbetare pappaledigt och ytterligare en medarbetare
kommer att ta pappaledigt fr om december månad.
Personalen består av kvinnor och män mellan åldrarna 24-63 år, dock övervägande del av män (11 av
16). Så ser det tyvärr genomgående ut för fondbolagen i Sverige. Fondbolaget har som ambition att
öka andelen kvinnor under året. Tyvärr är jämställdheten ännu sämre i fondbolagets styrelse där
samtliga fem ledamöter är män. Detta måste förändras på sikt.
Governance
Det är viktigt att fondbolaget håller hög nivå på området. Några av de viktiga punkterna är:
•
•

Oberoende styrelse. Tre av fem i styrelsen är oberoende representanter.
Affärsetik. Fondbolaget har som krav att samtliga anställda ska ha Swedsec-licens (Swedsec
arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden.
För närvarande har 15 av de 16 anställda Swedsec-licens.

3 II. UPPFÖLJNING INVESTERINGSPROCESSEN

3.1 VÄLJA BORT
3.1.1 Normbaserad screening
Totalt sett har vi screenat över 1.200 st. bolag över hela världen och ett gediget arbete och
dokumentation har gjorts för att screeningprocessen ska vara så effektiv och säker som möjligt.
Vi har haft uppe ett 20-tal ärenden i hållbarhetsutskottet där informationen via Sustainalytics saknats
eller varit ofullständig.
Under första halvåret har vi bland annat stött på bolag som har passat in i vår screening tidigare men
som sedan av olika anledningar inte klarat av våra uppsatta hållbarhetskriterier.
Bland annat har Johnson & Johnson avyttrats i Cicero Hållbar Mix samt Cicero World 0-50 då de står
anklagade för bl.a. asbestfall. Bolaget är dessutom numera ej compliant via den normsbaserade
screeningen som genomförts via Sustainalytics.
Vidare har Atlantia S.p.A., Celanese Corporation, Host Hotels & Resorts, Inc., Sumitomo Heavy
Industries, Ltd. Samt Sojitz avyttrats i Cicero Hållbar Mix samt Cicero World 0-50 då de inte längre
anses uppfylla de hållbarhetskrav som ställs.
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Efter genomförda kvartalsscreeningar har vi också kontaktat ett flertal bolag som varit verksamma i
flera kontroversiella branscher. Gäller bolag som InterContinental Hotels Group PLC, Marriot
International Inc samt Trelleborg där vi velat få mer information om hur stor del av intäkterna som
härrör sig från kontroversiella områden som vi avgränsar oss emot. Efter svar frrån bolagen och har vi
valt att behålla innehaven i de fonder där bolaget finns representerat.

Bolag som har valts bort till följd av normbaserad screening under 2019:
Bolag

Fond

Kommentar

JOHNSON & JOHNSON

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

Atlantia S.p.A

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

Celanese Corporation

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

Atlantia S.p.A

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

Volkswagen AG

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

WELLS FARGO & CO

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

FREEPORT-MCMORAN INC

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

EQUIFAX INC

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

Volkswagen AG

Cicero Hållbar Mix

Ej normbaserat compliant

JOHNSON & JOHNSON

Cicero World 0-50

Ej normbaserat compliant

DANSKE BANK

Cicero Avkastning

Ej normbaserat compliant

3.1.2 Sektorbaserad screening
Cicero Fonder tillämpar även en negativ etisk branschscreening vilket innebär att fonderna avstår
från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande
verksamhetsområden; Vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, pornografi och fossila bränslen.

Hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig del i fondbolagets förvatningsprocess. När bolag screenas
fram eller analyseras fram i fonderna granskas även bolagets hållbarhet. Om inte bolaget betraktas
som hållbart exkluderas det från portföljen.
Bolag som har valts bort ur sektorbaserad screening under 2019:
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CICERO AVKASTNING:

Bolag

Bransch

Kommentar

SWEDISH MATCH

Industrials

> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products

SAAB

Industrials

> 5 % av intäkterna inom Vapen

BETSSON

Industrials

> 5 % av intäkterna inom Spel

AKER SOLUTIONS

Energy

> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas

OCEAN YIELD

Energy

> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas

CICERO NORDIC CORPORATE BOND
Se Cicero Avkastning

CICERO HÅLLBAR MIX:

Bolag
Konami Holdings Corp
Bollore SA
LAS VEGAS SANDS CORP
Mitsubishi Motors Corp
GVC Holdings PLC
SSP Group Plc
Christian Dior SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Asahi Group Holdings Ltd
Seven & i Holdings Co Ltd
Japan Tobacco Inc
Kirin Holdings Co Ltd
Takara Holdings Inc
Sapporo Holdings Ltd
Carlsberg A/S
Heineken Holding NV
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Davide Campari-Milano SpA
Swedish Match AB
Imperial Brands PLC
British American Tobacco PLC
ANADARKO PETROLEUM CORP
Idemitsu Kosan Co Ltd
JXTG Holdings Inc
Inpex Corp
TGS NOPEC Geophysical Co ASA
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Repsol SA
TOTAL SA
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo
John Wood Group PLC
Lundin Petroleum AB
SBM Offshore NV
Saipem SpA
Eni SpA
Koninklijke Vopak NV
Galp Energia SGPS SA
Tenaris SA
Aker BP ASA
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Sektor
Communication Services
Communication Services
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Consumer Staples
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Energy
Financials

Kommentar:
> 5 % av intäkterna inom Gaming
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Gaming
Bolag i Mitsubishi-koncernen uteslutna pga korsägande
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products
> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Alcoholic Beverages
> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products
> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products
> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
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Toyota Tsusho Corp
Mitsubishi Corp
ITOCHU Corp
Mitsui & Co Ltd
Sumitomo Corp
JGC Holdings Corp
Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Logistics Corp
Marubeni Corp
Ebara Corp
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Mitsui OSK Lines Ltd
IHI Corp
Kawasaki Heavy Industries Ltd
Nippon Yusen KK
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
Aggreko PLC
Intertek Group PLC
Safran SA
Thales SA
MTU Aero Engines AG
Brenntag AG
Dassault Aviation SA
Siemens AG
Altran Technologies SA
Mitsubishi Chemical Holdings Corp
Mitsubishi Materials Corp
BHP Group PLC
Rio Tinto PLC
Anglo American PLC
Air Liquide SA
Evraz PLC
voestalpine AG
BASF SE
SSE PLC
Tokyo Gas Co Ltd
Osaka Gas Co Ltd
Chubu Electric Power Co Inc
Kansai Electric Power Co Inc/The
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc
Endesa SA
Iberdrola SA
Verbund AG
Orsted A/S
Engie SA
Electricite de France SA
EDP - Energias de Portugal SA
A2A SpA
Fortum Oyj
Enel SpA
Enagas SA
Snam SpA
Hera SpA
RWE AG

Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
Industrials
IT
Materials
Materials
Materials
Materials
Materials
Materials
Materials
Materials
Materials
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities

> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
Bolag i Mitsubishi-koncernen uteslutna pga korsägande
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
Bolag i Mitsubishi-koncernen uteslutna pga korsägande
Bolag i Mitsubishi-koncernen uteslutna pga korsägande
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting samt Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting samt Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Tobacco Products samt Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Military Contracting
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
Involverade i två kontroversiella områden (kärnkraft/kol)
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Kol
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Thermal Coal
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
Involverade i två kontroversiella områden (kärnkraft/militärt)
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas, Thermal Coal samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas, Thermal Coal samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas, Thermal Coal samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Thermal Coal
> 5 % av intäkterna inom Thermal Coal samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Thermal Coal
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas samt Nuclear
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas
> 5 % av intäkterna inom Oil & Gas, Thermal Coal samt Nuclear

CICERO WORLD 0-50
Se Cicero Hållbar Mix
ELIGO STRATEGI OFFENSIV:
Se Cicero Hållbar Mix
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CICERO SVERIGE
Inga bolag
AKTIESPARARNA TOPPSVERIGE:
Inga bolag
AKTIESPARARNA DIREKTAVKASTNING:
Inga bolag
CICERO CHINA INDEX:
Inga bolag eller index

3.2 VÄLJA IN
I några av fonderna väljer vi även in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller framför allt Cicero
Hållbar Mix, Cicero World 0-50, Eligo Strategifond, Cicero Avkastning och Cicero Nordic Corporate
Bond.

3.2.1 Bolag som väljs in i Cicero Hållbar Mix, Cicero World 0-50
Nedan presenteras de bolag som hittills valts in under 2019 och finns med som innehav i Cicero
Hållbar Mix. Ambitionen är att 5–10 % av fondens förmögenhet ska bestå av den här typen av
investeringar.
Utgångspunkten för inval av bolag är FN:s 17 principer som av FN:s medlemsländer 2015, en universell
agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169
delmål och 230 globala indikatorer.
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I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och
miljömässig.
Innehaven för närvarande i ovanstående aktiefonder verkar främst inom områden som vatten, sol
och vindkraft, förnybara områden.
Exempel på bolag som har valts in i fonderna.
3.2.1.1

TEMA Rent vatten och sanitet:

American States Water CO
American States Water Company har över en miljon kunder i nio stater. Företaget tillhandahåller
vattentjänst till cirka 260 000 kunder som ligger i mer än 80 samhällen i norra, kust- och södra
Kalifornien. Företaget distribuerar också el till ungefär 24 000 kundförbindelser i Big Bear City och
omgivande områden i San Bernardino County, Kalifornien. Genom sitt dotterbolag, American States
Utility Services, Inc., tillhandahåller företaget drift, underhåll och konstruktionshanteringstjänster för
vattenfördelning och avloppsvattenuppsamlings- och reningsanläggningar belägna på militära baser i
hela landet.
American Water Works CO INC
American Water Works det största börsnoterade amerikanska vatten- och avloppsnätet och har cirka
3,4 miljoner kunder i 16 stater. Det tillhandahåller vatten- och avloppstjänster till bostads-,
kommersiella och industriella kunder och verkar främst på reglerade marknader, som står för över 90
% av resultatet. Bolaget levererar även vatten- och avloppstjänster för militära baser, kommuner,
olje- och gasutforsknings- och produktionsföretag och andra industrikunder.
Aqua America
Aqua America Inc tillhandahåller vatten eller avloppstjänster till stater i Mellanvästern, öst och söder.
Aqua Americas tjänster inkluderar drift- och underhållskontrakt med kommunala myndigheter,
vattenreparationstjänster och byggvattensystem. Företaget får merparten av sina intäkter från
vattentjänster och i andra hand från avloppstjänster. Aqua America har en diversifierad kundbas,
som hämtar de flesta av sina intäkter från bostadskunder. Företaget säljer också till kommersiella,
brandskyddskunder, industri- och avloppskunder.

Pennon Group PLC
Pennon Group PLC är ett brittiskt infrastrukturföretag för vatten och miljö som främst verkar i
Storbritannien. Dotterbolagen South West Water och Bournemouth Water verkar inom segmentet
Vatten och avloppsvattentjänster medan dotterbolaget Viridor verkar inom segmentet återvinning
och återvinning av avfall. Huvuddelen av företagets intäkter härrör från avfallshanteringstjänster och
i andra hand från vattentjänster.
Severn Trent PLC
Severn Trent PLC är ett brittiskt baserat vattenföretag. Företaget verkar främst i Storbritannien, men
också i USA och andra länder i Europa. Severn Trent får merparten av sina intäkter från sitt reglerade
vatten- och avloppssegment, som levererar vatten och bedriver avlopps- och miljötjänster. Bolaget
driver också ett affärsservicesegment som arbetar med förnybar energi. Företaget tillhandahåller
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kontraktstjänster till industriella och kommunala kunder för att utveckla vattenreningsanläggningar
och nätverk. Bolaget genererar sin förnybara energi med vattenkraft, vindkraft och solkraft.
Xylem
Xylem Inc är världsledande inom vattenteknologi och erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive
transport, behandling, testning och effektiv användning av vatten för kunder inom verktygssektorn,
industri, kommersiella och bostadssektorer. Baserat i Rye Brook, New York, har Xylem en närvaro i
över 150 länder och sysselsätter 16 200 anställda.
3.2.1.2

TEMA Hållbar energi för alla:

Baseload
Försäljningsbolag för Climeons produkter. Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad
spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Teknologin är applicerbar där det finns
lågtempererad värme exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord på fartyg.
Eolus Vind AB
Eolus Vind AB är en vindkraftsentreprenör i Sverige. Företaget bedriver utveckling och konstruktion
av vindkraftverk för avyttring eller egenutveckling. Det bedriver också projektutvecklingsaktiviteter
som inkluderar förstudier, projektutveckling, etablering och försäljning av vindkraftsanläggningar.
Detta inkluderar också tekniska tjänster och konsulttjänster för intressenter i vindkraft. Dessutom
erbjuder gruppen ett komplett utbud av tillgångshanteringstjänster till investerare, vilket möjliggör
ett bekymmersfritt ägande av vindkraftsanläggningar som byggs av företaget eller andra operatörer.
NextEnergy Solar (NEC Group)
NEC Group, som grundades 2007, är aktivt i hela värmekedjan för solceller, med ett starkt team som
helt fokuserar på solsektorn. Bolaget har en operativ närvaro på tre av de mest attraktiva
solmarknaderna världen över (Italien, Storbritannien och Sydafrika).
Renewables Infrastructure
Renewables Infrastructure Group Ltd. investerar i infrastrukturprojekt för förnybar energi belägna i
Storbritannien och Nordeuropeiska länder inklusive Frankrike, Irland, Tyskland och Skandinavien.
Bolagets portfölj inkluderar vind-, solenergi-solceller och investeringsprojekt för batterilagring.
Företaget har sitt huvudkontor i St. Peter Port, Guernsey.
Scatec Solar
Scatec Solar ASA är en oberoende solkraftsproducent och levererar en prisvärd och hållbar källa för
ren energi över hela världen. Gruppens affärsverksamhet fungerar genom segmenten Power
Production (PP), Operation and Maintenance (O&M) och Development and Construction (D&C). PPsegmentet omfattar Kalkbult- och Linde-anläggningarna i Sydafrika, ASYV-anläggningen i Rwanda och
fyra anläggningar i Tjeckien. O&M inkluderar tjänster som tillhandahålls till solenergianläggningar där
Scatec Solar deltar eller till tredjepartsanläggningar byggda av företaget. D&C omfattar
utvecklingsaktiviteter samt byggande av solkraftverk utvecklade av Scatec Solar. Geografiskt har de
en närvaro i Tjeckien, Sydafrika, Rwanda, Honduras och Jordanien.
Vivint Solar
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Vivint Solar grundades 2011 och är verksamt i USA. Bolaget erbjuder husägare enkel och prisvärd ren
energi. Det är därför vi levererar solpanelerna och tar hand om all installation och underhåll - för
liten eller ingen kostnad i förväg.
John Laing Environmental
JLENs investeringspolicy är att investera i miljöinfrastrukturprojekt som har fördelen av kassaflöden
som stöds av långsiktiga kontrakt eller stabila regelverk. Den nuvarande portföljen omfattar
vindkraft, solenergi, avfalls- och avloppsbehandling och anaeroba nedbrytningsprojekt i
Storbritannien och Frankrike. Vind- och solprojekten stöds av regeringarna i Storbritannien och.
Avfalls- och avloppsprocessen har en verksamhetsrapport på nio år eller mer och drar nytta av de
långsiktiga kontrakt som stöds av den brittiska regeringen. Projekten med anaerob matsmältning
genererar en värdefull förnybar biogas som tjänar stöd från Storbritanniens regering.

3.2.1.3

TEMA HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Civitas Social Housing
Civitas Social Housing PLC är ett fastighetsinvesteringsföretag som investerar i befintliga portföljer av
byggda sociala hem i England och Wales. Företagets huvudsakliga verksamhet är att ge aktieägarna
en attraktiv inkomstnivå, tillsammans med potentialen för kapitalutveckling genom att investera i en
portfölj av sociala hem.
Empiric Student Housing
Empiric Student Property plc är en ledande leverantör och operatör av moderna, direktägda eller
hyrda studentboenden belägna i de främsta stadskärnorna i de största universitetsstäder i
Storbritannien.
Triple point Social Housing
Triple point är ett brittiskt företag som huvudsakligen ägnar sig av förvaltning av bostäder inom
segmentet, sociala bostäder. Förutom sociala bostäder har Triple Point bidragit till investeringar i
privata och offentliga sjukvårdsleverantörer, kombinerade värme- och kraftverk, vattenkraft,
solenergi, krematorier och gas-toppanläggningar.
Xior Student Housing
Xior Student Housing NV är ett belgiskt fastighetsbolag som specialiserat sig på studenthemmet i
Belgien och Nederländerna.

3.2.2 Bolag som väljs in i Cicero Avkastning och Cicero Nordic Corporate Bond
I dessa räntefonder väljer vi in gröna obligationer. En grön obligation innebär att kapitalet viks åt
olika slags miljöprojekt. Cicero Fonder var ett av de fondbolag som var först på den svenska
marknaden att investera i gröna obligationer. Under 2019 investerade fondbolaget i nedanstående
gröna obligationer.
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Obligation

Fond

Bolag

SBBBSS Float 02/14/24

Cicero Avkastning

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET

STERV Float 02/20/24

Cicero Avkastning

STORA ENSO OYJ

HEMFSS Float 05/16/22

Cicero Avkastning

HEMFOSA FASTIGHETER AB

HEMFSS Float 05/16/22

Cicero Nordic Corporate Bond

HEMFOSA FASTIGHETER AB

BALDER Float 06/05/24

Cicero Avkastning

FASTIGHETS AB BALDER

OFFNOR Float 03/27/23

Cicero Nordic Corporate Bond

OFFENTLIGA HUS I NORDEN

NCCAB Float 09/30/22

Cicero Avkastning

NCC TREASURY AB

HEMFSS Float 10/03/22

Cicero Avkastning

HEMFOSA FASTIGHETER AB

HEMFSS Float 10/03/22

Cicero Nordic Corporate Bond

HEMFOSA FASTIGHETER AB

HUMFAS Float 10/07/24

Cicero Avkastning

HUMLEGARDEN FASTIGHETER

SAGAX Float 06/16/23

Cicero Avkastning

SAGAX AB

EPNENG Float 09/20/23 EUR

Cicero Nordic Corporate Bond

EUROPEAN ENERGY AS

MOWINO Float 01/31/25 EUR

Cicero Avkastning

MOWI ASA

MOWINO Float 01/31/25 EUR

Cicero Nordic Corporate Bond

MOWI ASA

4 UPPFÖLJNING PÅVERKAN
Ciceros målsättning är att påverka bolag via påverkansdialoger samt (för större innehav) utnyttja
fondens rösträtt på bolagsstämmor. Vi skall även ha ett samarbete med Aktiespararna där vi kan
erbjuda dem att företräda fondbolaget avseende de svenska innehaven.
Cicero Fonder har givit Aktiespararna mandat att företräda andelsägarna på ett flertal av de
bolagsstämmor under året avseende indexfonderna, Aktiespararna Direktavkastning samt
Aktiespararna Topp Sverige. Under året har Aktiespararna haft ett antal fokuspunkter, vilket stöds av
fondbolaget. Dessa är:
• Hållbarhet - med fokus på korruption
Aktiespararna ser med oro på den utveckling som varit där allt fler svenska bolag fastnar i
internationella korruptions- och penningtvättshärvor. Detta är ett komplext internationellt problem
och Aktiespararna kommer att ställa frågor kring hur bolagen jobbar emot detta. Aktiespararna har
även i media ställt krav på de svenska tillsynsmyndigheterna att intensifiera sitt arbete gentemot
korruption och penningtvätt.

• Hållbarhet - Ett ökat oberoende
Aktiespararna vill se ett ökat oberoende i styrelser och valberedningar. Detta för att stärka
småspararnas röst i bolagens beslutsprocesser.
• Hybridstämmor
Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman.
Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för
aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en
webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna även se att bolagen möjliggör för
aktieägarna att även rösta på distans i realtid.
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• Riktade emissioner- framförallt i de mindre bolagen
Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste slentrianmässigt vid
bolagsstämman ges ett bemyndigande till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med
frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Detta då detta riskerar en utspädning av Aktieägarnas
ägande på ett för dem närmast okontrollerat sätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första
hand ska beslutas av stämman, ordinarie eller vid en extrastämma.

4.1 Stämmor där Aktiespararna getts möjlighet att företräda fondandelsägarna i
Aktiespararna Direktavkastning samt Aktiespararna Topp Sverige
Bolagsnamn

Datum AGM

Fond

AB Electrolux

2019-04-10

Aktiespararna Topp Sverige

AB SKF

2019-03-28

Aktiespararna Topp Sverige

AB Volvo

2019-04-03

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

ABB Ltd

2019-05-02

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Alfa Laval AB

2019-04-24

Aktiespararna Topp Sverige

Assa Abloy AB

2019-04-25

Aktiespararna Topp Sverige

AstraZeneca PLC

2019-04-26

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Atlas Copco AB

2019-04-25

Aktiespararna Topp Sverige

Autoliv Inc.

2019-05-07

Aktiespararna Topp Sverige

Boliden AB

2019-05-03

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Castellum AB

2019-03-21

Aktiespararna Direktavkastning

Essity Aktiebolag

2019-04-04

Aktiespararna Topp Sverige

Getinge AB

2019-04-23

Aktiespararna Topp Sverige

H & M Hennes & Mauritz AB

2019-05-07

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Hexagon

2019-04-08

Aktiespararna Topp Sverige

Investor AB

2019-05-08

Aktiespararna Topp Sverige

JM AB

2019-03-28

Aktiespararna Direktavkastning

Kinnevik AB

2019-05-06

Aktiespararna Topp Sverige

Nordea Bank Abp

2019-03-28

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Sandvik Aktiebolag

2019-04-29

Aktiespararna Topp Sverige

Securitas AB

2019-05-06

Aktiespararna Topp Sverige

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2019-03-26

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Skanska AB

2019-03-28

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

SSAB AB

2019-04-08

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Swedbank AB

2019-03-28

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Swedish Match AB

2019-04-09

Aktiespararna Topp Sverige

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

2019-03-20

Aktiespararna Topp Sverige

Svenska Handelsbanken AB

2019-03-27

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Tele2 AB

2019-05-06

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

2019-03-27

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Telia Company AB

2019-04-10

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Swedbank (extra bolagsstämma)

2019-06-19

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

Kinnevik (extra bolagsstämma)

2019-11-07

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige

TeliaSonera (extra bolagsstämma)

2019-11-26

Aktiespararna Direktavkastning, Aktiespararna Topp Sverige
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Då stämmorna i ABB Ltd., Autolinv Inc., AstraZeneca samt Nordea Bank Abp äger rum utomlands har
Aktiespararna inte företrätt fondernas aktier på dessa bolagsstämmor och inte heller har proxyvoting förekommit.

4.1.1 Redovisning av röstning på stämmor under året
Datum: 2019-03-28

Ordinarie årsstämma AB SKF

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-03

Ordinarie årsstämma AB Volvo

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med
valberedningens förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-10

Ordinarie årsstämma AB Electrolux

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-24

Ordinarie årsstämma Alfa Laval AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen. Aktiespararnas ombud var justerare till protokollet.
Datum: 2019-04-25

Ordinarie årsstämma Assa Abloy

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-25

Ordinarie årsstämma Atlas Copco

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-05-03

Ordinarie årsstämma Boliden

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Direktavkastnings samt Aktiespararna Topp
Sverige aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens
förslag gällande styrelsesammansättningen. Vidare godtogs förslaget från Aktiespararnas ombud
vilka som skulle justera protokollet.
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Datum: 2019-03-21

Ordinarie årsstämma Castellum

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och
VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-04

Ordinarie årsstämma Essity AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.

Datum: 2019-04-23

Ordinarie årsstämma Getinge AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-05-07

Ordinarie årsstämma H & M Hennes & Mauritz AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Direktavkastnings samt Aktiespararna Topp
Sverige aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens
förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-08

Ordinarie årsstämma Hexagon

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-05-08

Ordinarie årsstämma Investor AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-03-28

Ordinarie årsstämma JM AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och
VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-05-06

Ordinarie årsstämma Kinnevik AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-29

Ordinarie årsstämma Sandvik Aktiebolag

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
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Datum: 2019-05-06

Ordinarie årsstämma Securitas AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-03-26

Ordinarie årsstämma Skandinaviska Enskilda Banken AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med
valberedningens förslag gällande styrelsesammansättningen.

Datum: 2019-03-28

Ordinarie årsstämma Skanska AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med
valberedningens förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-08

Ordinarie årsstämma SSAB AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med
valberedningens förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-03-28

Ordinarie årsstämma Swedbank AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier. Aktiespararnas VD, Joacim Olsson, förklarade på stämman att de avsåg att
inte rösta för ansvarsfrihet för styrelsen samt den tidigare verkställande direktören. Vidare
framställde Aktiespararna ett förslag till stämman om särskild granskning enligt 10 kap 21 §
aktiebolagslagen med redogörelse för granskningstema.
I protokollet kan utläsas att Aktiespararna begärt särskild granskning avseende följande
granskningstema:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

om- och i sådana fall på vilket sätt och i vilken omfattning Swedbank har varit inblandad i
penningtvätt i sin verksamhet i Baltikum från 2007 och framåt,
huruvida bankens kontrollfunktioner såvitt avser penningtvätt i verksamheten i Baltikum
från 2007 och framåt varit tillräckliga och uppfyllt gällande regelkrav,
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av eventuella uppmärksammade/påvisade
brister därvidlag,
om uppgifterna stämmer att det under 2018 fanns kunder i Swedbank med kopplingar till
Magnitskij-affären. Och om detta stämmer, vilka åtgärder banken har vidtagit avseende
dessa kunder sedan dess,
om ledningen har vilselett marknaden avseende sina åtgärder mot penningtvätt i den
baltiska verksamheten från 2007 och framåt. Bland annat med hänsyn till innehållet i den
interna rapporten från september 2018 och de kommentarer som då gavs av Swedbanks
ledning med anledning av denna,
huruvida Swedbank lämnat korrekta uppgifter till svenska och utländska myndigheter
avseende ovanstående punkter och närliggande frågor,
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(vii)
(viii)

gå igenom de interna och externa utredningarna samt övrigt relevant material avseende
ovanstående punkter,
göra en bedömning om det utifrån resultatet av granskningen av ovanstående frågor kan
antas att någon anställd i Swedbank-koncernen eller medlem av Swedbanks styrelse har
förfarit på ett sådant sätt att skadeståndsskyldighet har uppstått gentemot bolaget- eller
dess aktieägare.

Stämman beslutade att avslå Aktiespararnas förslag om särskild granskning. Det antecknades att
Aktiespararnas förslag biträddes av 2,125 procent av de företrädda aktierna och 1,198 procent av
samtliga aktier i bolaget.
Vidare önskade Aktiespararnas att man skulle rösta om ansvarsfrihet genom separat individuella
beslut för varje styrelseledamot och den tidigare verkställande direktören som varit verksamma
någon del av 2018.
Utfallet blev att den tidigare verkställande direktören inte beviljades ansvarsfrihet.

Datum: 2019-04-09

Ordinarie årsstämma Swedish Match AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sveriges aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-03-20

Ordinarie årsstämma Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sveriges aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-03-28

Ordinarie årsstämma Svenska Handelsbanken AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Direktavkastning samt Aktiespararna Topp
Sveriges aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens
förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-05-06

Ordinarie årsstämma Tele2 AB

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med
valberedningens förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-03-27

Ordinarie årsstämma Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sveriges aktier och gav styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med valberedningens förslag gällande
styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-04-10

Ordinarie årsstämma Telia Company

Kommentar: Aktiespararna röstade för Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna
Direktavkastnings aktier och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet. Likaså röstade de i linje med
valberedningens förslag gällande styrelsesammansättningen.
Datum: 2019-06-19

Extra bolagsstämma Swedbank
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Förslag: Valberedningen hade lagt som förslag att bl.a. välja in Göran Persson som ny
styrelseordförande.
Kommentar: Aktiespararna har företrätt fonden Aktiespararna Topp Sveriges aktier på stämman och
röstat enligt styrelsens förslag och Cicero Fonder hade inget att invända. Aktiespararna lade återigen
sitt förslag om en oberoende granskning av frågorna kring penningtvätt men fick inget gehör för
detta. Detta finns även noterat i styrelseprotokollet från den extra stämman.
Datum: 2019-11-07

Extra bolagsstämma Kinnevik

Förslag: Styrelsen i Kinnevik hade lagt som förslag att dela ut innehavet i Millicom till aktieägarna.
Kommentar: Aktiespararna har företrätt fonden Aktiespararna Topp Sveriges aktier på stämman och
röstat enligt styrelsens förslag och Cicero Fonder hade inget att invända.
Datum: 2019-11-26

Extra bolagsstämma TeliaSonera

Förslag: Valberedningen hade lagt som förslag att välja in Lars-Johan Jarnheimer som
styrelseordförande (fd verksam i Tele2) istället för Marie Ehrling.
Kommentar: Aktiespararna har företrätt fonden Aktiespararna Direktavkastning samt Aktiespararna
Topp Sveriges aktier på stämman och röstat enligt styrelsens förslag och Cicero Fonder hade inget att
invända.
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5 IV: HÅLLBARHETSARBETE UTIFRÅN UNPRI

PRI principer

Cicero Fonder gör:

Beakta miljömässiga- sociala- och ägarstyrnings-

ESG faktorerna är en integrerad del i investeringarna

aspekter i investerings- och beslutsprocessen:
Föra en aktiv ägarpolitik som införlivar ESG-

ESG faktorerna är en integrerad del i investeringarna

aspekter i såväl policy som praktik:

Aktiespararna respresenterar andelsägarna på
bolagsstämmorna i Sverige

Eftersträva att bolag vi investerar i ger tillräcklig

Vi ställer hållbarhetsfrågor vid bolagsbesök

information i ESG-frågor i sin verksamhet:
Främja acceptans och implementering av Principerna

Vi försöker påverka de bolag som vi investerar i

inom investeringsbranschen:

samt övriga i branschen om Principerna

Samarbeta med andra aktörer inom branschen för att

Vi medverkar och försöker påverka via Swesif

förbättra effektiviteten och implementeringen av

och via Fondbolagens Förening

Principerna:
Årligen rapportera vilka åtgärder och framsteg vi

VI rapporterar detta årligen till UNPRI samt

gör för att implementera Principerna:

publicerar detta på vår hemsidan
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6 ANSVARIGA AVSEENDE CICERO FONDERS HÅLLBARHETSARBETE
Hållbarhetskommittén består av Christer Sterndahlen (ordförande), Tomas Eriksson (ansvarig
Hållbarhet och ägarfrågor) samt Anders Malmborg:
VD

Christer Sterndahlen
VD
+46 736 55 27 82
christer.sterndahlen@cicerofonder.se

Ansvarig Hållbarhet
och ägarfrågor.

Tomas Eriksson
Ansvarig Hållbarhet/Förvaltare
+46 766 51 67 17
tomas.eriksson@cicerofonder.se

Marknadsföring:

Anders Malmborg
Marknadschef
+46 736 54 04 45
anders.malmborg@cicerofonder.se

Risk Ansvarig:

Caroline Johansson
Risk Manager
+46 737 19 91 61
Caroline.johansson@cicerofonder.se
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