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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. 

Hållbarhetsrapport – 2021 
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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 
 
Samtliga fonder utgår från ett bestämt investeringsuniverse. För de globala och 
blandfonderna utgår vi från ca 1300 bolag medan Sverige- och räntefonderna har maximalt 
200 värdepapper som investeringsbara utifrån förvaltningsstilen. 

Därefter analyseras bolagen utifrån olika investeringsprocesser. Aktiefonderna använder sig 
av olika faktorstrategier för att screena fram de bolag som förväntas ge bästa avkastningen på 
sikt. Ränteförvaltarna använder sig av stock-picking. När dessa processer är genomförda 
granskas de föreslagna värdepapperna ur ett hållbarhetsperspektiv där det första steget, för 
samtliga fonder, är att välja bort ur ett normbaserat, sektorbaserat och ett ESG-perspektiv. 

 

 
 

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. 

 
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 
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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. 
 
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. 
 
 

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 under perioden. 
 

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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INVESTERINGSPROCESSEN I ARTIKEL 8 FONDEN 
 

I. Hur vi väljer in bolag i artikel 8 fonderna 
 
 
Samtliga Ciceros fonder (exklusive Cicero Hållbar Mix, se nedan) främjar hållbara 
investeringar och har inte hållbara investeringar som överordnat mål. Ciceros 
förvaltningsprocess visas nedan där exkludering är ett viktig process i förvaltningen. 
 

I vissa fonder går vi ett steg längre och väljer in hållbara bolag (impact investing) ur ett 
miljöperspektiv. För räntefonderna (och blandfonderna) väljs även in sk gröna obligationer i 
kompletterar investeringarna ur ett hållbart perspektiv.  

 

Schematisk bild på fondförvaltning för artikel 8 fonder. 

 

 
I räntefonderna 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 2022 investerade fondbolaget i 
nedanstående gröna obligationer och dessa stod för knappt 50% av innehav i fonderna. 
 
Ränteförvaltning 
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INVESTERINGSPROCESSEN I ARTIKEL 9 FONDEN 

Cicero Hållbar Mix 
 

Cicero Hållbar Mix har hållbara investeringar som mål. 

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”). Fonden har hållbara investeringar som mål (Artikel 
9 – mörkgrön)  

• Fondbolagets målsättning är att en hållbar investering ska kunna mätas och adderas 
till avkastningen i fonderna. 

• Investeringarna syftar även till bolagen ska minska sin koldioxidavtryck baserat på 
Parisavtalet. 

I investeringsprocessen för Artikel 9-fonder beaktas primärt hållbarhetsfaktorerna i 
investeringen men sekundärt även hållbarhetsriskerna. 

 

Cicero Fonder har valt att basera urvalen på två kriterier: 

1. Miljömål där vi utgår från ”Best in Class” och ”Impact Investing” 

2. Bolagen mappas även upp utifrån FNs 17 globala mål 

  

De invalda bolagen får inte orsaka någon betydande skada på någon av någon av målen. 

 

Förvaltarna har även mappat upp samtliga innehav 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 
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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. 

• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 

• Att främja fred och rättvisa. 

• Att lösa klimatkrisen 

Vi utgår ifrån FN:s 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. 

Miljömål: 

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. 

Övriga mål: 

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. 
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Bidrag till FN:s 17 globala mål 

 

 

 

Ovan visas att drygt 75% av de ingående bolagen i fonden bidrar med drygt 75% av FN:s 
globala mål. 

 

Förvaltningsprocess Artikel 9 - fond (schematisk bild): 

 

 

 

I Artikel 9 fonden (Cicero Hållbar Mix) utgår förvaltarna från de ca 200 aktier (av de 
ursprungliga 1300) 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. 
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Steg 2. Hållbarhetsscreening 

 

 

 

I steg 2 väljer förvaltarna tillsammans med hållbarhetsanalytikern  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.  

Detta sker genom 1) Best in Class och 2) Impact Investesting enligt beskrivning ovan. 

 
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. 
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3 UPPFÖLJNING AV MÅLEN I CICERO HÅLLBAR MIX 
 

• Fondbolagets målsättning är att en hållbar investering ska kunna mätas och adderas 
till avkastningen i fonderna. 

• Investeringarna syftar även till bolagen ska minska sin koldioxidavtryck baserat på 
Parisavtalet. 

I investeringsprocessen för Artikel 9-fonder beaktas primärt hållbarhetsfaktorerna i 
investeringen men sekundärt även hållbarhetsriskerna. 

 

Avkastning 
En hållbar investering ska kunna mätas och adderas till avkastning i fonderna. Fondbolaget 
har dock inte valt något hållbart jämförelseindex då det inte finns något lämpligt på 
marknaden som är relevant för fonden. Nedan beskriver utvecklingen i Cicero Hållbar Mix 
jämfört med ett hållbarhetsindex (50% MSCI ACWI Sustainable impact, 50% räntor) samt 
finansiellt index exklusive energi (50% MSCI ACWI, 50% räntor exkl energi) . Fonden har 
överträffat båda dessa index. 
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Koldioxidutsläpp 
 

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.  

 

Den genomsnittliga Co2-utsläppen har minskat från 90,9 ton Co2e/MUS$2018 till 65,7 ton 
Co2e/MUS$ 30/6 2022. Det innebär en minskning med ca 28% under perioden.  

 

Cicero Hållbar Mix: 
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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. 

 

Under Juni månad 2022 analyserade vi Cicero Hållbar Mix utifrån Taxonomi baserat på 2021 
års siffror. I analysen framkom att endast 35,7% av de ingående bolagen i fonden har 
rapporterat taxonomi och 9,9% är Taxonomi-grönt. 
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7 PÅVERKANSARBETE 
 
 
Cicero har som mål att försöka påverka bolag via påverkansdialoger samt 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.  
 
 

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. 
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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.  
 
Bolagsstämmor där Cicero Fonder har givit Aktiespararna mandat att representera andelsägarna i 
samtliga fonder med svenska innehav: 
 

 
 
Ovanstående beskriver hur många bolagsstämmor som Aktiespararna har besökt och som 
ingår i de olika fonderna.  
 
I vissa fall har Aktiespararna röstat med förslagen till bolagsstämmorna och vissa emot. När 
det gäller t ex Ericsson så gick Aktiespararna emot förslaget att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Resultatet av samtliga bolag där Aktiespararna har representerat Cicero Fonders andelsägare 
finns på www.aktiespararna.se 
 
 
 
Proxyröstning 
När det gäller internationella bolag så har fondbolaget proxyröstat för andelsägarnas 
räkning. Av de 150 bolag där fondbolaget har proxyröstat har samtliga förslag godkänt för 112 
av dessa bolag medan endast delar av förslagen har godkänts för 38 bolag. 
 

 
 
 
Total röstandel för Cicero Hållbar Mix 
 

 
 
 

http://www.aktiespararna.se/
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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 första halvåret 2022 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 aktiefonden 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 50 bolagskontakter, vilket motsvarar ca 20% av samtliga ingående bolag i 
fonderna. 
 
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.  
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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. 

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.  
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VD 
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  +8 440 13 80 

Julia.cassel@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: Fredrik Peter 
  Marknadsföring 
  +8 440 13 80 
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