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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. 16 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. 
 
 

Fondutbud UCITS-fonder 
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1 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 ett ramverk för hållbarhetsarbetet en hållbarhetspolicy samt en 
policy för ägarstyrning. Hållbarhetspolicyn finns tillgänglig på www.cicerofonder.se 

Cicero Fonders hållbarhetsarbete kan delas upp i fondbolaget, investeringsprocessen för 
fonderna samt påverkansarbetet. 
 

 

 

2 HÅLLBARHETSARBETET I FONDERNA 
 

En hållbar investering definierat i SFDR art. 2.17 definieras som: 

”en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, i enlighet med vad 
som mäts genom till exempel centrala resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av 
energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark, generering av avfall och utsläpp av 
växthusgaser eller avseende effekter på den biologiska  mångfalden och den cirkulära 
ekonomin, eller en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett socialt  mål, i 
synnerhet investeringar som bidrar till att bekämpa ojämlikheter eller som främjar social 
sammanhållning,  social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens 
parter, eller en investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade 
grupper, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål 
och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda 
förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad 
av skatteregler”.  

 

Fonderna har klassificerats utifrån disclosure-förordningen (EU-förordning). Samtliga 
fonder har klassificerats som artikel 8 eller artikel 9 fond. Cicero Hållbar Mix klassificeras 
som Artikel 9 (även kallad ”mörkgrön”) enligt disclosure-förordningen. Fonden har hållbara 
investeringar som mål. Övriga fonder (artikel 8) främjar hållbarhet men har inte det som ett 
överordnat mål. 

 

http://www.cicerofonder.se/
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INVESTERINGSPROCESSEN I FONDERNA 
 
Investeringsprocess Artikel 8 - fonder (schematisk bild): 

 

 

 

För samtliga aktivt förvaltade Artikel 8-fonder utgår vi från fondernas respektive universe 
dvs investeringsbara värdepapper utifrån relevant index. För de globala fonderna är urvalet 
ca 1300 bolag i USA, Europa, Japan och på tillväxtmarknaderna. I de svenska aktie- och 
räntefonderna är urvalet betydligt mindre (ca 200 bolag). 

Därefter genomförs en negativ screening utifrån en sektorbaserad, normbaserad och ESG-
baserad screening. De två förstnämnda genomförs med stöd av Sustainalytics. ESG-
screeningen görs via Cicero Fonders egenutvecklade screeninginstrument. 
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När den negativa screeningen är klar genomförs den kvantitativa screeningen. Modellen 
varierar något beroende på vilken region fonden investerar i men i huvudsak bygger de 
finansiella kriterierna på bolagens utdelningskapacitet, vinsttillväxt och kassaflöde. 

I samband med detta granskas bolagen ytterligare en gång och de bolag som är tveksamma 
tas upp i hållbarhetsutskottet. Utskottet beslutar sedan om bolaget ska exkluderas eller inte. 

I nästa steg väljer förvaltarna in bolag utifrån hållbarhetsaspekter. I Artikel 8 fonderna väljer 
fondbolaget in gröna obligationer samt hållbara investeringar inom miljösektorn. 

När detta är klart har förvaltarna tagit fram en hållbar väldiversifierad fond. 

 
Investeringsprocess Artikel 9 - fond (schematisk bild): 

 

 

 

I Artikel 9 fonden (Cicero Hållbar Mix) utgår förvaltarna från de ca 500 värdepapper som är 
investeringbara efter det att exkludering av icke-hållbara bolag har gjorts. 

Dessa bolag har screenats fram som de bästa bolagen utifrån våra finansiella kriterierna 
såsom bolagens utdelningskapacitet, vinsttillväxt och kassaflöde. 

Därefter väljer förvaltarna in bolag i fonden som vi anser bidrar till ett miljömål definierat i 
SFDR art 2.17 och uppfyller någon av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.  

 
 

a. VÄLJA BORT 
 
Cicero fonder har valt att välja bort bolag utifrån en normbaserad screening, en 
sektorbaserad branschscreening samt en ESG-baserad screening. Vi använder Sustainalytics 
screeningsystem för de två förstnämnda analyserna för att vara konsekventa i vår bedömning 
av bolagen utifrån våra hållbarhetsaspekter. Ett egenutvecklat analyssystem har 
implementerats avseende ESG-analysen. 
 
 

i. Normbaserad screening 
 
Samtliga fonder som Cicero fonder förvaltar tillämpar etiska urvalskriterier. Med 
utgångspunkt i ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land 
har undertecknat. Därför avstår vi från att investera i bolag som bryter mot internationella 
normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kontroversiella vapen. 
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Bolag som har valts bort till följd av normbaserad screening under 2021: 

 
Bolag Sektor Kommentar 

McKesson Healthcare Ej normbaserat compliant 

Facebook Comm services Ej normbaserat compliant 

Amazon Cons cyclicals Ej normbaserat compliant 

Tencent Comm services Ej normbaserat compliant 

China Life Finance Ej normbaserat compliant 

Baidu Comm Services Ej normbaserat compliant 

Wells Fargo Finance Ej normbaserat compliant 

Bolloré Industrials Ej normbaserat compliant 

Dupont De Nemorus Inc Materials Ej normbaserat compliant 

Equifax Industrials j normbaserat compliant 

Freeport Basic Materials j normbaserat compliant 

Johnson&Jonson Healthcare j normbaserat compliant 

McDonalds Cons cyclicals j normbaserat compliant 

Viatris Healthcare j normbaserat compliant 

 

 
ii. Sektorbaserad screening 

 
Cicero Fonder har en negativ etisk branschscreening, vilken innebär att fonderna 
avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen i produktionen 
(sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden: 

 
• Vapen och krigsmaterial 
• Alkohol 
• Tobak 
• Spel 
• Pornografi 
• Fossila bränslen (olja och gas) 
• Cannabis 

 

 
 
Hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig del i fondbolagets förvaltningsprocess. När bolag 
screenas fram eller analyseras fram i fonderna granskas även bolagets hållbarhet. Om inte 
bolaget betraktas som hållbart exkluderas det från portföljen. 
 

Område Max omsättning Prod Max omsättning Distr Kommentar
Förbjudna vapen 0% 0% Personminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen 0% 0% inkl utarmat uran
Vapen och krigsmateriel 5% 5%
Alkohol 5% 5%
Tobak 0% 5%
Pornografi 0% 5%
Kommersiell spelverksamhet 5% 5%
Fossila bränslen - utvinning (gas, olja och kol) 5% 5%
Fossila bränslen - kraftgenerering (gas, olja och kol) 5% 5%
Cannabis 5% 5%
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Samtliga bolag väljs bort i screeningsprocessen om där mer än 5 % av omsättningen i 
produktionen av ovanstående områden. I vissa fall förekommer gränsfall där t ex det 
börsnoterade bolaget äger flera dotterbolag med produktion som inte uppfyller fondbolagets 
sektorbaserade krav. Dessa fall tas då upp i hållbarhetsutskottet. 
 
Bolag som har valts bort av hållbarhetsutskottet ur sektorbaserad screening 2021: 
Bolag Sektor Kommentar 

T Rowe Price Financials Ej sektorbaserad compliant 

Anglo American PLC Basic Materials Ej sektorbaserad compliant 

Alten SA Information 
Technology Ej sektorbaserad compliant 

Voestalpine Basic Materials Ej sektorbaserad compliant 

Rio Tinto Basic Materials Ej sektorbaserad compliant 

Glencore Basic Materials Ej sektorbaserad compliant 

Wipro Information 
Technology Ej sektorbaserad compliant 

Evraz Basic Materials Ej sektorbaserad compliant 

Polymetal Basic Materials Ej sektorbaserad compliant 

Alaska Air Industrials Ej sektorbaserad compliant 

Soutwest Airline Industrials Ej sektorbaserad compliant 

 
 

iii. ESG-baserad screening 
 
 
Fondbolaget har tagit fram en egen ESG-screening där vi sätter olika betyg på bolagen utifrån 
ESG (Environment (Miljö), Social (Socialt) och Governance (ägarstyrning). 
 
När det gäller den första bokstaven i ESG nämligen Environment (miljöfrågorna så handlar 
om att bolagen ska ha policies på miljöområdet som ska följas. De handlar bl a om bolagets 
koldioxidutsläpp men också återvinning av naturresurser och hantering av avfall. 
 
De andra bokstaven (Social) innebär social hållbarhet, dvs att bolaget bl a erbjuder 
humana villkor och säkra arbetsplatser. Det kan också handla om att bolaget gynnar 
närområdet och/eller ren välgörenhet. 
 
Den sista bokstaven i ESG är Governance dvs ägarstyrning. Det handlar om att man har en 
oberoende styrelse och att man undviker intressekonflikter. Bolaget ska givetvis även ta 
avstånd från korruption och mutor. 
 
Om inte de invalda bolagen når upp till en rimlig nivå på E, S och G kommer bolaget att 
exkluderas även om de är invalda av andra kriterier. Kravet är ställt till betyg 25 av 1-30. 
 
Inga bolag som inte uppfyller ESG-kriterierna fanns i fonderna 2021. 
 
Exempel på ESG-rapport 
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b. VÄLJA IN (i artikel 8 fonderna) 
 

Förutom exkludering i artikel 8-fonderna väljs vissa värdepapper in i fonden utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Det kan vara gröna obligationer i räntefonderna och/eller 
blandfonderna eller bolag som kompletterar fonderna ur ett hållbart perspektiv. 

Bolag som har valts 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 2021 investerade fondbolaget i 
nedanstående gröna obligationer. 
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Inval av Gröna Obligationer  
 

 

 
 

 

Obligation Fond Bolag 

BALDER 240605  Cicero Avkastning FASTIGHETS AB BALDER 

BONAVA 240311 Cicero Avkastning BONAVA AB 

COREM 240429 Cicero Avkastning COREM PROPERTY GROUP 

FABEGE 220926 Cicero Avkastning FABEGE AB 

FABEGE 230228 Cicero Avkastning FABEGE AB 

FASTPARTNER 220530 Cicero Avkastning FASTPARTNER AB 

GOTHENBURG CITY Cicero Avkastning GÖTEBORG STAD 

GRIEG SEAFOOD 250625 Cicero Avkastning GRIEG SEAFOOD AB 

KUNGSLEDEN 250827 Cicero Avkastning KUNGSLEDEN AB 

MOWI 250131 Cicero Avkastning MOWI ASA 

NCC 220930 Cicero Avkastning NCC AB 

SAGAX 230616 Cicero Avkastning SAGAX AB 

SBB 240214 Cicero Avkastning SBB AB 

SKANSKA 230524 Cicero Avkastning SKANSKA AB 

SMAKRAFT 231102 Cicero Avkastning SMÅKRAFT AS 

STENA METALL 230601  Cicero Avkastning STENA METALLKONCERNEN AB 

VACSE 220607  Cicero Avkastning VACSE AB 

WILLHEM AB 230903 Cicero Avkastning WILLHEM AB 

VOLVOFINANS 251120 Cicero Avkastning VOLVO AB 

BONAVA 240311 Cicero Nordic Corporate Bond BONAVA AB 

CIBUS 230612 Cicero Nordic Corporate Bond CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB 
EUROPEAN ENERGY 
230920  Cicero Nordic Corporate Bond EUROPEAN ENERGY AS 

KLÖVERN 240416 Cicero Nordic Corporate Bond KLÖVERN AB 

OFFENTLIGA HUS 230327  Cicero Nordic Corporate Bond OFFENTLIGA HUS I NORDEN 

SMAKRAFT 231102  Cicero Nordic Corporate Bond SMÅKRAFT AS 

SOLIS BOND 240601  Cicero Nordic Corporate Bond SOLIAS AB 
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INVESTERINGSPROCESSEN I ARTIKEL 9 FONDEN 

Cicero Hållbar Mix 
 

En hållbar investering definierat i SFDR art. 2.17. Där framgår det att en hållbar investering 
är en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller till ett socialt  
mål (se ”Vad menar vi med hållbarhet”). 

 

Cicero Fonder har valt att basera urvalen på två kriterier: 
 

1. Miljömål (koldioxidutsläpp) 

2. Mappning av FNs 17 globala mål 

 

De invalda bolagen ska uppfylla båda kraven på miljömålet och där mappning kan ske av 
FN:s 17 mål. I samband med detta sätts en vikt på bolaget och de globala målen. Uppnås 
minst 60% av bolagets produktion/försäljning kan bolaget komma ifråga som inval. Det 
förutsätter att de globala målen inte orsakar betydande skada på något av målen. 

 

 

 
 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala 
målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska 
genomföras och följas upp. 

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling 
integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till 
år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom. 
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• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 

• Att främja fred och rättvisa. 

• Att lösa klimatkrisen 

Vi utgår ifrån FN:s sjutton globala mål när vi väljer in bolag i fonden. De 
principer vi har fokuserat på är framför allt nedanstående globala mål. 
Principerna går dock in i varandra så bolagen kan mappas upp med fler FN-
principer. 

Nr 3 - God Hälsa och Välbefinnande. Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar: Investeringar i hälsovårdsbolag 

Nr 4 – God Utbildning.  Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. 

Nr 5 – Jämställdhet.  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en 
hållbar och fredlig utveckling. 

Nr 6 – Rent Vatten och Sanitet för alla. Säkerställa tillgången till och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet för alla: Vi har investerat i amerikanska vattenbolag 

Nr 7 – Hållbar Energi för alla. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla: Investeringar i sol- och vindkraftsbolag och 
övriga ”renewables”. 

Nr 9 – Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur. Bygga motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation: Investeringar i industriföretag som planerar för framtiden 

Nr 11 – Hållbara städer och samhällen. Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara: Investeringar i fastighetsbolag 

Nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. Investeringar i konsumtions- och produktionsbolag som producerar 
varor och tjänster för ett hållbart samhälle. 

Nr 13 – Bekämpa klimatförändringar. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser: Investeringar i sol- och vindbolag men olika 
elbilsproducenter och liknande bolag. 

 



12 
 

 

 
 

Totalt är huvuddelen från företagen som Hållbar Mix investerar i relaterad till de globala 
målen genom de produkter och tjänster bolagen säljer. Detta kan jämföras med 10 procent 
hos fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index.  
 
Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår Cicero 
Fonder normalt från investering enligt försiktighetsprincipen. 
 

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper. Dessa egenskaper har uppnåtts i fonden. 

Exempel på sektorer och bolag som har valts in i Cicero Hållbar Mix: 

Sektor:  Kommunikationstjänster  
 
Sektor:  Kommunikationstjänster  
Tillgång till god utbildning, internet och tele, telekommunikation är en utmaning i dagens 
samhälle. God kommunikation är avgörande för att åstadkomma den förändring av attityder 
och beteende som krävs för att få slut på extrem fattigdom, ojämlikhet och 
klimatförändringar till 2030. 
 
FN:s 17 Globala Mål som uppnås i sektorn: God Utbildning (nr 4), Hållbara städer (nr 11), 
Bekämpa klimatförändringar (nr 13)  
 

Exempel på bolag i sektorn: Sonans Holding 

Sonans Holding är verksamma inom utbildningsektorn. Inom koncernen erbjuds ett brett 
utbud av privatundervisning runtom den norska hemmamarknaden. Verksamheten drivs via 
flera skolor och undervisning erbjuds till elever inom varierande åldrar.  

Utmaning: Utbildning är en av de viktigaste vägarna ut ur fattigdom, oavsett om fattigdomen 
är ekonomisk, eller om den handlar om brist på frihet, hälsa eller trygghet. 
Lösning: Genom att erbjuda god undervisning i en trygg skolmiljö och med tydlig 
värderingsprofil där utbildningsbolaget har stort fokus på hållbara kriterier som god hälsa, 
jämställdhet mm kan fler barn få en god utbildning. 
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Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 88 ton co2/sales, vilket motvarar 
0,1% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
Sonans uppfyller FN:s globala mål nummer 1,3,4,5,8,10,13,16 

 

Sektor Konsumentbolag : 
Konsumentbolag med inriktning mot hälsosam mat, cirkulär ekonomi, innovativa lösningar, 
e-handel är viktiga företag i ett hållbart samhälle. 
FN:s 17 Globala Mål som uppnås i sektorn: God Hälsa (nr 3), Hållbar konsumtion och 
produktion (nr 12), Bekämpa klimatförändringar (nr 13)  
 
Exempel på bolag i sektorn: Midsona 

Midsona utvecklar och marknadsför produkter som hjälper människor att må 
bättre. Midsona är i dag ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande. 

Utmaning: Koldioxidutsläppen är hög inom livsmedelsindustrin och denna måste minska för 
att nå Parisavtalet.  
Lösning: Nya innovativa matproducenter minskar koldioxidutsläppen men även, 
vattenförbrukningen för att nå ett mer hållbart samhälle 

Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 91 ton co2/sales 2020, vilket 
motsvarar 0,1% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
Midsona uppfyller FN:s globala mål nummer 1,2,3,4,5,8,12 

 
Sektor Informationsteknologi 
 
IT-bolag som utvecklar ny teknologi är en förutsättning för ett hållbart samhälle. 
FNs 17 Globala Mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8), Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur (nr 9), Bekämpa klimatförändringar (nr 13) 
 

Exempel på bolag i sektorn: Cloudflare    

Bolaget ägnar sig åt interbaserade lösningar inkl. säkerhetstjänster. Bolaget har tagit fram en 
programvara för att mäta koldioxidutsläpp avseende internetinfrastruktur. 
Utmaning: Cyberattacker ökar kraftigt på internet 
Lösning: Innovativa internetbaserade säkerhetsbolag kan hindra cyberattacker 

Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 3,6 ton co2 /sales (scope 2), vilket 
motsvarar 0,1% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
Cloudflare uppfyller FN:s globala mål nummer 8,9,12 
 
Sektor Nyttoföretag (Utilities)  
 
I sektorn nyttoföretag (utilities) ingår bolag som ägnar sig åt förnybar energi, återvinning 
samt rent vatten.  
Att bolag växer fram inom förnybar energi är avgörande för ett hållbart samhälle. Vidare är 
vattenförsörjningen avgörande, framför allt i utvecklingsländerna. 
 
FN:s 17 Globala Mål: Rent vatten och sanitet för alla (nr 6), Hållbar energi för alla (nr 7), 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (nr 8), Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur (nr 9), Hållbara städer och samhällen (nr 11), Hållbar konsumtion och 
produktion (nr 12), Bekämpa klimatförändringar (nr 13) 
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Exempel på bolag i sektorn: Sunrun: 
 
Sunrun är ett företag inom solenergi, batterilagring och energitjänster för hemmet. Företaget 
är engagerat i design, utveckling, installation, försäljning, ägande och underhåll av 
solenergisystem för bostäder i USA 

Utmaning: Efterfrågan på fossilfri el kommer att växa kraftigt under de närmaste åren 
samtidigt som en stor del av jordens befolkning inte har tillgång till el.  

Lösning: Förnybar el kommer att bli billigare, mer tillgänglig och effektivare för 
konsumenter framöver. 

 
Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 19 ton co2 /sales, vilket motsvarar 
0,1% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
Sunrun uppfyller FN:s globala mål nr 7, 8, 9, 11, 12 och 13. 

 
Exempel på bolag i sektorn: American water works  
 
American Water Works Company tillhandahåller tjänster som vattenledningsskydd, 
avloppsledningsskydd, ett nödprogram för VVS i hemmet, elledningsskydd, 
värmesystemskydd, kylsystemskydd, strömöverspänningsskydd och vattenvärmareskydd. 
 
Utmaning: Säkerställa hållbart vatten med sötvatten och minska antalet människor som lider 
av vattenbrist.  
Lösning: American Water Works levererar säkra, rena, pålitliga och prisvärda vatten- och 
avloppstjänster. Bolaget skyddar vattenkällor och använder denna värdefulla resurs på bästa 
sätt.  
 
Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 20 ton co2 /sales, vilket motsvarar 
0,2% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
Sunrun uppfyller FN:s globala mål nr 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13. 

 

Sektor Industri 
Hållbara industribolag ägnar sig åt att utveckla nya tekniker för att uppnå ett hållbart 
samhälle. 
I industrisektorn ingår bolag som ägnar sig förnybar teknik, återvinning eller konsultbolag 
inom området. 
 
FN:s 17 Globala Mål: Hållbar energi för alla (nr 7), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (nr 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (nr 9), Hållbara städer och 
samhällen (nr 11), Hållbar konsumtion och produktion (nr 12), Bekämpa klimatförändringar 
(nr 13) 
 

Exempel på bolag i sektorn: ABB: 

ABB är ett ledande globalt teknikföretag som stimulerar omvandlingen av samhället och 
industrin för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. ABB kommer att stödja sina 
kunder för att minska de årliga CO2-utsläppen med minst 100 megaton, motsvarande de 
årliga utsläppen från 30 miljoner förbränningsbilar. ABB har minskat sina utsläpp av 
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växthusgaser med 58 procent sedan 2013. Och har en tydlig och ambitiös väg framåt med ny 
hållbarhetsstrategi 2030. 

Utmaning: Säkerställa en bra infrastruktur för ett hållbart samhälle.  
Lösning: ABB stöttar bolag att minska sina koldioxidutsläpp. ABB överträffade de flesta av 
sina hållbarhetsmål för 2020 och minskar sina utsläpp av växthusgaser med 58 procent 
sedan 2013. Tydlig och ambitiös väg framåt med ny hållbarhetsstrategi 2030 
 
Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 20 ton co2 /sales, vilket motsvarar 
0,2% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
ABB uppfyller FN:s 17 globala mål nummer 8,9,11,12 

Sektor Fastigheter 
Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 
70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, 
men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. I Sverige 
förbrukas nästan 40% av all energi från byggnader. 
 
FN:s 17 Globala Mål: Hållbar energi för alla (nr 7), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (nr 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (nr 9), Hållbara städer och 
samhällen (nr 11), Hållbar konsumtion och produktion (nr 12), Bekämpa klimatförändringar 
(nr 13) 
 
Exempel på bolag i sektorn: Castellum 
 
Utmaning: Den pågående inflyttningen till storstäder kräver att fastighetsbolag erbjuder 
bostäder med låg koldioxidutsläpp på ett socialt hållbart sätt 
Lösning: Castellum är en långsiktig samhällsbyggare. Bolaget har en strategi att ta 
hållbarhetsfrågorna på stort allvar både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
perspektiv. Hållbarhetsarbete är integrerat i allt bolaget gör och en naturlig del i det 
dagliga arbetet.  

 
Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 25 ton co2 /sales, vilket motsvarar 
0,2% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
Castellum uppfyller FN:s 17 globala mål 3,4,5,6,7,10,11,12,13 

Sektor Hälsovård 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av 
ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. 

 
FN:s 17 Globala Mål: God Hälsa och välbefinnande (nr 3), Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt (nr 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (nr 9), Hållbar 
konsumtion och produktion (nr 12). 
 
Exempel på bolag i sektorn: CVS Healthcare 
 
CVS Healthcare är ett amerikanskt hälsovårdsbolag. Bolagets huvudmål är att hjälpa 
människor till en bättre hälsa via ESG strategi. Detta baseras på fyra pelare nämligen 
hälsosamma människor, företagsamhet, samhälle och hela planeten. 
Bolaget har som mål att sänka koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) med 67% 2030 utifrån 2014 
års bas.  
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av växthusgaser med 58 procent sedan 2013. Och har en tydlig och ambitiös väg framåt med 
ny hållbarhetsstrategi 2030. 

Utmaning:  Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård 
för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors 
grundläggande rättigheter till välbefinnande.  
Lösning: CVS Healthcare hjälpa människor till en bättre hälsa via ESG strategi. Detta baseras 
på fyra pelare nämligen hälsosamma människor, företagsamhet, samhälle och hela planeten 
 
Bolaget hade ett koldioxidutsläpp relativt försäljning på 35 ton co2 /sales, vilket motsvarar 
0,3s% av det totala koldioxidutläppen i fonden. 
CVS Healthcare uppfyller FN:s 17 globala mål 3,8,9,12 
 
      
 Inval av Gröna Obligationer i Cicero Hållbar Mix 
 
 

Bolag Sektor 

AKER HORIZONS 250815 FRN Fastigheter 

ATRIUM LJUNGBERG 220321 F Fastigheter 

ATRIUM LJUNGBERG 240402 F Fastigheter 

Coor 240320 FRN Industri 

FABEGE 220926 FRN Fastigheter 

FASTPARTNER 220530 FRN Fastigheter 

KLOVERN 220404 FRN Fastigheter 

KLOVERN PERP Fastigheter 

KUNGSLEDEN 230307 FRN Fastigheter 

OEYFJELLET WIND 2.75 2609 Förnyelsebar energi 

Offentliga Hus 241204 FRN Fastigheter 

Offentliga Hus Hybrid FRN Fastigheter 

SBB FRN 240214 Fastigheter 

Scandi Biogas 260608 FRN Förnyelsebar energi 

Scatec 250219 FRN Förnyelsebar energi 

SOLIS BOND 240601 FRN Förnyelsebar energi 

STENA METALL 230601 FRN Metall 

STORA ENSO 240220 FRN Skog 
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3 KOLDIOXIDAVTRYCK  
Fondbolaget har åtagit sig att följa Parisavtalet. Några av de viktigaste punkterna i avtalet är 
att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 grader C och sträva efter att begränsa den 
till 1,5 grader C. Därtill ska ambitionerna öka efter hand med avstämning var femte år. Vidare 
ska de industrialiserade länderna stödja utvecklingsländer.  

Cicero Fonder har beräknat koldioxidavtrycket i samtliga fonder och jämfört med världsindex 
(MSCI ACWI) (dock ej hållbart jämförelseindex). 

Koldioxidavtryck i fonderna 2021-12-31 

 
 

4 JÄMSTÄLLDHET 
 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling 
och är viktig i fondförvaltningen där vi studerar antalet kvinnor i bolagens styrelse, i ledning, 
medelchefer och totalt. Cicero Fonder kartlägger även bolagens lönestruktur ur ett 
jämställdhetshänseende.  

 

Jämställdhet kan mätas utifrån hur stor andel av arbetskraften, andel medelchefer, chefer 
och andel i styrelser. I nedanstående diagram visas andel kvinnor i styrelser. 

Jämställdhet i fonden Cicero Hållbar Mix.  
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De fem bolag i fonden som har högst andel kvinnor i styrelsen 

 

Det bolag som har högst andel kvinnor i styrelsen är Midsona där 2/3 är kvinnor. Snittet i 
fonden ligger på 27% kvinnor i styrelsen. 

 

6 TAXONOMI 
 

Taxonomin  är ett verktyg för att identifiera miljömässigt  hållbara investeringar, Sex   
miljömål  ingår i Taxonomin:  

1. begränsning  av  klimatförändringar 

2.  anpassning  till  klimatförändringar  

3.  hållbar användning  och  skydd  av  vatten  och  marina  resurser 

4.  omställning  till  cirkulär  ekonomi 

5.  förebyggande  och  begränsning  av  miljöföroreningar 

6.  skydd och  återställande  av  biologisk  mångfald  och  ekosystem.    

Taxonomin innehåller alltså  kriterier  för  att  bestämma  när  en ekonomisk  aktivitet  är 
hållbar  och  ska därför  användas för  att  bestämma graden  av  hållbarhet  på en investering.   

Taxonomins tillämpning beror  på  vilken  typ  av  fond  det  rör  sig  om:  Om det  rör  sig  om  
en  ljus-  eller  mörkgrön  fond  som  inte  har  miljörelaterade  mål utan  istället har  sociala 
mål  gäller  inte  taxonomin.   

Ett stort problem med rapporteringen är att bolagen behöver inte rapportera taxonomi 
förrän 2023 medan fondbolag ska rapportera detta redan 1/1 2022. Det finns således brist på 
information från bolagen. 
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Under början av Januari analyserade vi Cicero Hållbar Mix utifrån Taxonomi baserat på 2021 
års siffror. I analysen framkom att endast 23,5% av de ingående bolagen i fonden har 
rapporterat taxonomi. 

Intäkter som träffas potentiellt Procent taxonomi grönt som % av potentiella intäkter 
18,69% 3,13% 

 

Av de bolag som rapporterar taxonomi är 18,7% intäkter som potentiellt träffas av taxonomi (eligble 
revenue) dvs att en verksamheten ger ett väsentligt bidrag till ett av taxonomins sex miljömål. 
 

Av dessa intäkter är enbart 3,1%  taxonomi gröna (aligned). 

 

7 PÅVERKANSARBETE 
 
 
Ciceros målsättning är att påverka bolag via påverkansdialoger samt (för större innehav) 
utnyttja fondens rösträtt på bolagsstämmor.  
 
Bolagspåverkan i egen regi: 
Fondbolaget är ägare i många globala bolag. Även om ägarandelen i de globala bolagen är små 
kan fondbolaget i viss utsträckning påverka bolagen i rätt riktning avseende hållbarhet. Detta 
sker främst via proxyröstning.  
 
 
Röstar på bolagsstämmor: 
Fondbolaget har inlett ett långsiktigt samarbete med intresseorganisationen Aktiespararna. I 
detta samarbete har vi möjlighet att låta Aktiespararna rösta för fondandelsägarnas räkning, 
förutsatt att ingen intressekonflikt föreligger. Fonderna röstar även aktivt och självständigt på 
bolagsstämmor i fondens kärninnehav.  
 
 
 
 
 

 

 

ÖVRIGT PÅVERKANSARBETE  

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare vid behov. 
 

Hållbarbetsarbetet ingår som ett naturligt inslag i förvaltningsarbetet. Förvaltarna för 
regelbundet dialoger med bolag inför och under investering. Vi har även försökt påverka 
bolagen att informera bättre om sitt hållbarhetsarbete och leverera information till de stora 
informationsinsamlarna. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 
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Under året har fondbolaget klassificerat fonderna utifrån disclosureförordningen. Samtliga 
fonder betraktas som artikel 8 eller artikel 9 fonder med undantag för Cicero China Index. 
Eftersom den sistnämnda fonden inte kommer att nå upp till dessa hållbarhetskrav beslutade 
styrelsen för fondbolaget att avveckla fonden. Detta genomfördes under början av 2022. 
Därtill har ett nytt hållbart index infört för fonden Aktiespararna Topp Sverige Hållbar. 

Ett stort hållbarhetsarbete har även gjorts avseende fonden Cicero Hållbar Mix för att nå upp 
till kraven för Artikel 9.  

 

8 UPPFÖLJNING 
 

Utifrån bolagets hållbarhetspolicy (se www.cicerofonder.se) finns ett antal målsättningar 
med hållbarhetsarbetet.  

1. Fonderna 
 

Målsättning: Cicero Hållbar Mix har hållbara investeringar som mål. Fondbolagets 
målsättning är att en hållbar investering ska kunna mätas och adderas till avkastningen i 
fonderna. Investeringarna syftar även till att fonden ska minska sin koldixiodavtryck baserat 
på Parisavtalet. 

 

Uppföljning:  

Avkastning 2019-2021 i fonden Cicero Hållbar Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet framgår det att avkastningen i fonden har överträffat sin finansiella 
jämförelseindex. Därtill har investeraren fått ta del av fondbolagets hållbarhetsarbete.
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Utveckling koldioxidavtryck 2019-2021 i fonden Cicero Hållbar Mix 

              

 

 

I diagrammet framgår det att fonden, Cicero Hållbar Mix, koldioxidutsläpp i ton CO2e i 
förhållande till försäljningen har minskat från 84 till under 52 sedan 2019. Täckningsgraden 
har under perioden ökat till 95%. 

 

För övriga fonder (artikel 8-fonder) 
 
Målsättning: 
Investeringarna syftar till bolagen ska minska sin koldixiodavtryck baserat på Parisavtalet. 
 

Utfall: 

Som framkommer i nedanstående tabell har samtliga koldioxidavtrycket minskat för samtliga 
fonder. Noterbart är att koldioxidavtrycket minskade kraftigt under åren i fonden 
Aktiespararna Direktavkastning. Det förklaras av att SSAB utgick från fonden och index 
under 2021. 

 

Utveckling koldioxidavtryck 2019-2021 i övriga fonder 

 

Fond 2019 2020 2021 
Cicero World 0-50  78,5 58,5 50,3 
Cicero Avkastning  59,3 41,7 56,5 
Cicero Nordic Corporate 
Bond 96,5 76,0 71,6 
Cicero Sverige 43,7 22,9 19,2 
Aktiespararna  
Direktavkastning 113,8 121,5 19,4 
Aktiespararna Topp Sverige 33,1 29,3 22,3 
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Påverkansarbete: 

Målsättning: 

Vår målsättning med ägararbetet  ska leda till att fondbolaget påverkar bolagen i rätt riktning 
avseende hållbarhet. 

 
Utfall: 
 
Sedan 2019 har fondbolaget givit intresseorganisationen Aktiespararna i uppdrag att 
företräda andelsägarna på bolagsstämmor för de svenska innehaven. 
 
Under de senaste åren har fyra frågor förts fram på bolagsstämmorna.  
 

• 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.  
 
 

• 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. 
 

• 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.  
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Bolagsstämmor där Cicero Fonder har givit Aktiespararna mandat att representera andelsägarna i 
fondern Aktiesparararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning. 
 

 
 
Aktiespararna har stort genomslag hos de börsnoterade bolagen och hos allmänheten. En 
viktig fråga där Aktiespararna gjorde sin röst hörd via fullmakt från Cicero Fonder under året 
var att huvudägaren i M2 Asset Management inte skulle kandidera som styrelseordförande i 
Castellum på grund av risk för ständigt återkommande jävsituation.  
 
Övrigt påverkansarbete: 
Hållbarhet är en naturlig del i förvaltningsprocessen. I samtliga börsintroduktioner på 
aktiesidan och nya placeringar på räntesidan tas alltid hållbarhetsfrågorna upp av förvaltarna.  
 
Under 2021 har hållbarhetsfrågor diskuterats med ca 20 bolag i räntefonderna Cicero 
Avkastning och Cicero Nordic Corporate Bond, vilket motsvarar ca 20% respektive 30% av 
samtliga ingående bolag i fonderna.  För aktiefonderna Cicero Sverige och Aktiespararna 
Småbolag Edge, har ca 10 bolag kontaktats, vilket motsvaras av 17% av innehaven i fonderna. 
För Cicero Hållbar Mix rör det sig om ca 30 bolagskontakter, vilket motsvarar ca 10% 
respektive 30% av samtliga ingående bolag i fonderna. 
 

Bola gsn a m n Fon d

ABB LTD Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

ALFA LAVAL Aktiespararna Topp Sverige

ASSA ABLOY Aktiespararna Topp Sverige

ASTRAZENECA Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

ATLAS COPCO Aktiespararna Topp Sverige

AUTOLIV Aktiespararna Topp Sverige

AXFOOD Aktiespararna Direktavkastning

BILLERUD Aktiespararna Direktavkastning

BOLIDEN Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

CASTELLUM Aktiespararna Direktavkastning

ELECTROLUX B Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

ERICSSON B Aktiespararna Topp Sverige

ESSITY B Aktiespararna Topp Sverige

FABEGE Aktiespararna Direktavkastning

GETINGE B Aktiespararna Topp Sverige

HENNES & MAURITZ B Aktiespararna Topp Sverige

HEXPOL Aktiespararna Direktavkastning

HUSQVARNA Aktiespararna Direktavkastning

INTRUM Aktiespararna Direktavkastning

INVESTOR B Aktiespararna Topp Sverige

JM Aktiespararna Direktavkastning

KINNEVIK B Aktiespararna Topp Sverige

NORDEA Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

OMXS30 ESG FUT FEB 22 Aktiespararna Topp Sverige

SANDVIK Aktiespararna Topp Sverige

SCA B Aktiespararna Topp Sverige

SEB A Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

SINCH AB Aktiespararna Topp Sverige

SKANSKA Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

SKF B Aktiespararna Topp Sverige

SV. HANDELSBANKEN A Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

SWEDBANK Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

TELE2 B Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

TELIASONERA Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning

VOLVO B Aktiespararna Topp Sverige,  Aktiespararna Direktavkastning
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Ett stort problem i hållbarhetsarbetet är att många, framför allt mindre bolag, inte är 
transparanta avseende hållbarhet. Fondbolaget har kontaktat ett antal bolag i syfte att öka  
bolagens öppenhet och att satsa mer på hållbarhet.  
 
 

1. Fondbolaget 
 
Målsättning - Miljöfrågor:  
Vår målsättning med hållbarhetsarbetet i fondbolaget är: 
 
Bolaget skall verka för att samtliga anställda och leverantörer håller miljöfrågorna högt.  
Vår målsättning är att vara klimatneutrala.  

Utfall: 
Fondbolaget väljer klimatsmarta transportmedel om möjligt (t ex tåg framför flyg). Vid 
flygresor väljer vi att klimatkompensera. Därtill har vi ökat antalet digitala möten försöker att 
undvika resor i tjänst. 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. 
 

Målsättning – övrig frågor:  
Bolaget ska verka för mångfald på arbetsplatsen samt hög nivå på governance (oberoende 
styrelse, affärsetik etc). 
 

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.e x. män att ta pappaledigt och manliga medarbetare har varit pappalediga det 
senaste året.  

Personalen består av kvinnor och män mellan åldrarna 25-65 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 framöver. Tyvärr är jämställdheten ännu sämre i 
fondbolagets styrelse där samtliga fyra ledamöter är män. En rekryteringsprocess har inletts 
för att öka andelen kvinnor i styrelsen. Detta arbete ska vara klar till bolagsstämman under 
maj/juni 2022. 

Samtliga tillsvidareanställda har sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Friskvårdsbidrag 
utgår för samtliga anställda. 
 

Cicero Fonder vill vara en ansvarsfull samhällsaktör och bidrar därför med erfarenhet och 
resurser i olika sammanhang.Idag stödjer vi bl.a. Barncancerfonden, Stiftelsen FTS - Säkra 
Varje Unge, Dövsport, Länkarna och Sveriges Dövas Riksförbund.  

 
Cicero Fonder har en oberoende styrelse där tre av fyra i styrelsen är oberoende 
representanter. 
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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 14 av de 16 anställda Swedsec-licens.  

 
 
 
 

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 representerar 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 hemsida 
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Hållbarhetskommittén består av Christer Sterndahlen (ordförande), Elna Dahlberg  
(Hållbarhet och ägarfrågor), Jessica Larsson, Peter Magnusson och Henry Forelius. 
 
 
VD   Christer Sterndahlen 

VD 
  +8 440 13 82 
  christer.sterndahlen@cicerofonder.se 
 
 
Hållbarhet  Elna Dahlberg 

Hållbarhetsanalytiker 
  +8 440 13 80 

Elna.dahlberg@cicerofonder.se      
 
 

Juridik:  Jessica Larsson 
  Legal Council 
  + 8 440 13 80 

Jessica.larsson@cicerofonder.se      
 
                            

Förvaltning:  Peter Magnusson 
  Förvaltningschef 
  +46 761 62 48 37 

peter.magnusson@cicerofonder.se      
 
 
Marknadsföring: Henry Forelius 
  Marknadsföring 
  +8 440 13 80 

Henry.forelius@cicerofonder.se      
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