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Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Bolag 
som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – 
exempelvis klustervapen. Bolag som sammantaget har mer 
än 5% av oms ttningen från: fossila bränslen, vapen, alkohol, 
tobak, spel och pornografi. Bolag som inte när upp till fond-
bolagets krav på ESG granskning.

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. 
Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde 
och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan åter-
fås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och 
halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från 
Cicero Fonder AB. 

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt 
förvaltad global blandfond som investerar i 
aktierelaterade och ränterelaterade instrument 
som bidrar till FN:s 17 globala mål.

Aktieurvalet baseras på en systematisk modell 
där bolag med hög utdelning, uthålliga vinster 
och stabil tillväxt väljs ut. Vår förvaltningsmodell 
baseras både på modern finansiell teori och tradi-
tionell aktiv förvaltning och är framtagen för att 
skapa en jämn och stabil avkastning.

Fonden kan ha en aktieexponering på mellan 
30%-70%.

CICERO HÅLLBAR MIX
Blandfond med globala aktier och nordiska obligationer.
 

Vi investerar inte i Disclaimer 

HISTORISK AVKASTNING ÄR INTE GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.
DET INVESTERADE BELOPPET KAN SÅVÄL ÖKA SOM MINSKA I VÄRDE 
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Cicero Avkastning  ||  Cicero Nordic Corporate Bond  ||  Cicero World0-50  ||  Cicero Sverige  ||  Cicero Offensiv Hållbar  ||  Peabfon-

den  ||  Cicero - Optimum  ||  USESG Fixed Income  ||  USESG Sector Fund  ||  Aktiespararna  ||  Småbolag Edge  ||  Direktavkastning  

||  Topp Sverige Hållbar

CICERO HÅLLBAR MIX

FONDFAKTA 

Övriga fonder

STARTDATUM: 2013-01-31

INSÄTTNINGS/UTTAGSAVGIFT: NEJ

RISKKLASS: 4 AV 7

ÅRLIG AVGIFT: 1,78%

RÖRLIGAVGIFT: NEJ

ISIN-KOD: SE0004576437

Cicero Hållbar Mix är en av få globala 
blandfonder som är mörkgrön, det innebär 
att den klarar den högsta hållbarhetsnivån 
enligt EU:s disclosureförordningen.

Se vår hemsida: 
www.cicerofonder.se/hallbarmix
för mer information om fonden.
Även faktablad och informationsbroschyr 
finns på hemsidan

Eller använd QR-koden här.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INTE GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.
DET INVESTERADE BELOPPET KAN SÅVÄL ÖKA SOM MINSKA I VÄRDE 


