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SPP Fonder AB
SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand 
Asset Management AS, som i sin tur ägs av Storebrand 
ASA. SPP Fonder har outsourcat kapitalförvaltningen, 
mid office- och back office-hanteringen till Storebrand 
Asset Management. Inom SPP Fonder hanteras ledning 
av bolaget, oberoende riskkontroll av regelverk och risk, 
ekonomistyrning, produktutveckling, marknadsföring och 
andelsadministration.
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2019 i siffror

25 år
av hållbarhetsarbete

100 %
av våra portföljförvaltare 

integrerar ESG

100 %
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rapporten
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2017
Green Bond

Principles

2011
Alla index

fonder följer 
Storebrand

standarden och 
blir indexnära 

Integrering av FNs 
Globala Hållbar
hetsmål i vår håll
barhetsanalys

2012
Ny hållbar
hetsanalys 
lanseras i
koncernen

2018
Founding 
Signatorie of 
the  Tobacco 
Free Finance 
Pledge

2015
PRI Montréal 

Pledge. Vi åtar 
oss att mäta och 

redovisa Co2 
i våra aktie

investeringar

SPP Global Topp 
100 lanseras. 
 Fonden väljer de 
bästa  bolagen 
enligt vår 
 hållbarhets
analys

Fossilkriterier
införs på ett
antal fonder

SPP Grön
Obligations

fond lanseras

2009
Storebrand tar över 
förvaltningen av SPP 
Fonder och inför 
hållbarhetskriterier, 
förutom på index
fonderna

2016
PDC, Portfolio 
Decarbonization 
Coalition, vi åtar oss 
att minska klimat
påverkan i våra 
investeringar

Vi lanserar fossilfria, 
indexnära PLUS 
fonder

Ingår i Net
Zero Asset 
Owner 
Alliance

Investerar i 
den första 
blåa obliga
tionen

Årets Fondbolag, Söderberg & Partners
Bästa räntehus, Morningstar Fund Awards

Bidrar mest till hållbara och ansvarsfulla investeringar, IRRI

2007
Storebrand
köper SPP/SPP
Fonder

2019

240 
mdr kr

SPP Fonder förvaltar 28 
fonder med ett samman-
lagt kapital på cirka 240 

 miljarder kronor.
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SPP Fonders fonderbjudande 
omfattar allt ifrån indexnära 
fonder, aktiva räntefonder, ge-
nerationsfonder till faktorfon-

der. Erbjudandet omfattar 28 fonder 
och vi förvaltar cirka 240 miljarder 
kronor.  

Lång kompetens och kunskap –  
med hållbarhet i fokus
SPP/Storebrands hållbarhetsteam 
etablerades 1995 och arbetar idag 
helt integrerat i kapitalförvaltning-
en. Analysteamet består av olika 
spetskompetenser som arbetar 
tillsammans med förvaltarna inom 
Storebrand Asset Management. I 
kombination med lång erfarenhet 
kring hållbarhetsrisker och möjlighe-
ter ger det förvaltarna tillgång till en 
unik kunskapsbank, vilket skapar bätt-
re förutsättningar för att ta långsiktigt 
kloka investeringsbeslut.  

Unik metod som skapar värde
Att integrera Förenta nationernas 
(FNs) globala hållbarhetsmål i vår 
egen hållbarhetsanalys har varit en 
fokusfråga. Med de globala målen som 
utgångspunkt identifieras bolag som 
integrerat hållbarhet i sin verksamhet 
och ser det som en affärsmöjlighet. 
SPP Fonder investerar mer i de bolag 
som ser möjligheter, investerar i 
 omställning och prioriterar sitt värde-
skapande från ett finansiellt- likväl  som 
ett hållbarhetsperspektiv. SPP Fonder 
använder även sin position som 
ägare för att påverka bolagen i håll bar 
riktning. 

Kontinuerlig utveckling
SPP Fonder är engagerade i att driva 
branschens utveckling framåt. Koncer-
nen var en av initiativtagarna till FNs 
Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) 
och bland de första att underteckna 

FNs principer för ansvarsfulla investe-
ringar (UNPRI). SPP Fonder ska fortsatt 
vara en ledande aktör inom hållbar 
kapitalförvaltning genom att hela tiden 
utveckla både verksamheten och vårt 
erbjudande. För oss är det en självklar 
del av vårt ansvar.

Kunden 
SPP Fonders kunder är både är  
institutionella investerare och privat-
kunder. I Sverige har cirka 700 000 
privatpersoner valt att spara hållbart 
hos oss. Oavsett kundgrupp har vi ett 
ansvar att gene rera god avkastning på 
ett hållbart sätt.

Alla kan bidra till 
en bättre värld 
SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna och vår vision är att vara 
ledande inom hållbara investeringar. Vi på SPP Fonder är övertygade om att sunda 
värderingar och en hållbar investeringsprocess skapar långsiktig god avkastning över 
tid. Tillsammans med moderbolaget Storebrand är SPP Fonder pionjärer inom hållbar 
kapitalförvaltning. Alla fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav i syfte att skapa  
mesta möjliga värde för våra kunder.

Kort om SPP Fonder
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Styrande principer  
Storebrandkoncernen har signe-
rat och uppfyller  sedan länge FNs 
principer för ansvarsfullt företagande, 
Global Compact samt FNs principer 
för hållbara investeringar (UNPRI). 

Ramverken ligger till grund för hur 
koncernen bedriver sitt arbete. 
Koncernen stödjer även FNs konven-
tioner för mänskliga rättigheter, FNs 
miljökonventioner, ILOs konventioner 
och FNs konvention mot  korruption. 

SPP/Storebrand har även underteck-
nat FNs principer för hållbar försäkring 
(PSI), Montréal Pledge, the Tobacco 
Free Finance Pledge (TFPP) samt 
samarbetar med CDP och flera andra 
organisationer. 

Enkla och tydliga fonder 
Våra fonder ska vara enkla och transpa-
renta. Fonderna ska ha en tydlig strategi 
och ett tydligt förvaltarmandat så att de 

är enkla för investerare att använda.

Låga förvaltningsavgifter 
SPP Fonder vill lämna så mycket som 
möjligt kvar till spararna. Därför har 
våra fonder några av marknadens 

lägsta avgifter. 

Hållbarhet 
Vår koncern har arbetat med hållbar-
het som en del av kapitalförvaltningen 
sedan 1995 i syfte att skapa långsiktigt 

värde för våra kunder.

SPP Fonders ledord

SPP Fonder tar i sin analys fram 
ett individuellt hållbarhets betyg 
som ges till cirka 4 500 bolag.
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Vd-ord

Det är dags för fler att 
gå från ord till handling

För oss är hållbara  inve steringar inget nytt. 
Det är en del av vårt dna och vi har sedan 
länge arbetat strate giskt med att  integrera 
hållbarhet i vår kapitalförvaltning.
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Klimatavtalet i Paris och FNs 
Globala hållbarhetsmål 
antogs 2015. Med det åtog 
sig världens länder att arbeta 

för en mer hållbar ekonomi och en 
mer balanserad samhällsutveckling. 
Sverige har deklarerat att vi som land 
ska ta ledartröjan. I det arbetet spelar 
finanssektorn en nyckelroll. Vi på SPP 
Fonder har, i egenskap av kapitalför-
valtare, möjlighet att bidra genom vår 
kärnaffär. 

Hållbarhet i vårt DNA
För oss är hållbara investeringar inget 
nytt. Det är en del av vårt dna och vi 
har sedan länge arbetat strategiskt 
med att integrera hållbarhet i vår 
kapitalförvaltning. Alla våra fonder 
förvaltas med höga hållbarhetskrav i 
syfte att skapa mesta möjliga värde för 
våra kunder. 

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet 
och vårt erbjudande. I takt med att vi 
får tillgång till bättre data kan vi göra 
skarpare analyser och integrera mer 
hållbarhet över hela vårt fondutbud. 
Under flera år har vi kalibrerat och 
spetsat vårt erbjudande. 

Minskning av fossilt i våra  
investeringar
Vi har exempelvis arbetat systematiskt 
med att angripa klimatfrågan från olika 
perspektiv. Det har bland annat inne-
burit att vi successivt har minskat an-
delen fossila bränslen i alla aktie- och 
ränteinvesteringar. I början av 2019 
var 12 av våra 28 fonder helt fossilfria. 
Under hösten 2019 tog vi ytterligare 
krafttag och beslutade att alla bolag 
med fossil verksamhet skulle exklude-
ras helt från samtliga fonder. Därmed 
är cirka 240 miljarder nu fossilfria. 

SPP fonders hållbarhetsarbete  
uppmärksammas
SPP Fonder prisades under året på 
olika sätt för bland annat sitt hållbar-
hetsarbete. Först ut var Fondmar-
kanden.se som uppmärksammade 
SPP Aktiefond Japan. Av Söderberg & 
Partners utsågs SPP Fonder till Årets 
Fondbolag med motiveringen att ”SPP 
tar god hänsyn till hållbarhet i sina in-
vesteringsbeslut och att en stor andel 
av bolagets fonder har belönats med 
ett grönt hållbarhetsbetyg”. SPP Fon-
ders ränteteam uppmärksammades 
av Morningstar och tog hem första-
priset i kategorin ”Best Fixed Income 
House”. I IRRI Survey 2019 knep SPP 
Fonder förstaplatsen och rankades 
som den fondförvaltare som bidrog 
mest till hållbara investeringar.

Det är väldigt roligt att det arbete 
som alla i teamet bidrar till upp-
märksammas och uppskattas. Jag är 
oerhört stolt över mina medarbetare 
som varje dag, målmedvetet gör att 
SPP Fonder utvecklas och blir bättre. 
Utmärkelser och listor ger oss också 
en bra benchmark hur vi står oss i 
branschen och en indikation på hur 
branschen rör sig. 

Ledande på hållbar kapital
förvaltning
Vi på SPP Fonder har som ambition 
att vara ledande på hållbar kapital-
förvaltning och erbjuder våra kunder 
framtidsinriktade, klimatsmarta pro-
dukter. Vi står nu i ett vägskäl där fler 
måste välja riktning och visa med sina 
investeringar vilken framtid de vill se. 
Det är dags för fler att gå från ord till 
handling – framtiden väntar inte. 

Åsa Wallenberg, VD
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Den svenska fondmarknaden omfattar 4 900  miljarder kronor och är en  viktig 
del av den svenska  finansbranschen. Av det totala kapitalet som förvaltas i aktie - 
fonder i Sverige ligger runt 18 procent i index- och  indexnära fonder. Ett fort-
satt fokus på avgifter gör att  indexfonder fortsätter att vinna mark även  
framgent. Ökad transparens och krav på att redovisa effekterna av  
hållbara investeringar är också en tydlig trend.

Tydliga signaler från 
omvärlden – ta ansvar

Vår omvärld

Globalt har kapitalet inom 
hållbara investeringar ökat 
med 34 procent sedan 
2016. Idag förvaltas 30 

biljoner dollar, varav 14,1 biljoner 
dollar i Europa, med någon form av 
hänsyn till miljömässiga, sociala och 
ekonomiska faktorer. Efterfrågan på 
hållbara fonder är fortsatt stark. Sär-
skilt bland institutionella investerare 
men även från privatpersoner. 

När EU undertecknade Parisavtalet 
om klimatförändringar och FNs Agen-
da 2030 för en hållbar utveckling åtog 
sig unionen att arbeta för en mer 
hållbar ekonomi och en mer balanse-
rad samhällsutveckling. Agenda 2030 
och dess genomförande utgör därför 
kärnan i EUs kapitalmarknadsunion. 
Målsättningen är att bidra med välbe-
hövligt kapital i kampen mot klimat-
förändringarna genom att mobilisera 
finanssektorn.

Nya regelverk från EU
Nya regelverk från EU gör att håll-
barhetsfrågor tar mer plats i maktens 
korridorer och investerare måste 

överväga konsekvenser utanför det 
ekonomiska ramverket. Taxono-
min förväntas utgöra grunden för 
framtida standarder och märkningar 
för hållbara finansiella produkter. 
Mer transparens och information 
ger också bättre investeringsbeslut. 
Transparensen hjälper företag och 
investerare att fatta välinformera-
de beslut. Genom EUs ”disclosure” 
förordning som fastställdes under 
året kommer nya regler för informa-
tionsgivning. Reglerna förväntas träda 
ikraft under första halvan av 2021 
och kommer att tvinga finansiella 
institutioner och kapitalförvaltare att 
belysa hållbarhetsrisker förknippade 
med sina investeringar. Exakt hur 
detta ska gå till är inte klart, men det 
råder inget tvivel om i vilken riktning 
vi är på väg.

Förändringar i Sverige
På hemmaplan sker också  stora för-
ändringar. Förändringen av premie-
pensionen är en betydande omstruk-
turering av fondmarknaden som har 
minskat antalet fonder på premie-
pensionsplattformen. Hållbarhet har 

också fått en mer framträdande plats 
inom premiepensionen. Fondplatt-
formen har nu ett filter för olika 
hållbarhetsaspekter, något som även 
flera privata fondplattformar infört 
under 2019. Hållbarhetsinformation 
har också blivit en obligatorisk del i 
svenska fonders förköpsinformation 
liksom krav på redovisning av håll-
barhetsarbetets effekter i fondernas 
årsredovisningar. 

Trenden är tydlig – ökad transparens 
och krav på att redovisa effekterna av 
hållbara investeringar. Detta kom-
mer att ske dels genom tvingande 
lagstiftning och dels för att kunderna 
kräver information även för finansiella 
tjänster och produkter på samma sätt 
som för andra konsumentprodukter. 
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Trenden är tydlig – ökad trans-
parens och krav på att redovisa  
effekterna av håll bara investeringar. 
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Hållbart värdeskapande 
Vår investeringsstrategi bygger på att skapa bästa möjliga avkastning för våra 
kunder. Vi menar att vi gör det bäst genom att integrera både hållbarhetsrisker 
och möjligheter i våra investeringar. Vi ser det som vårt uppdrag att genom vår 
kärnaffär agera som en hållbar samhällsaktör inom ramen för vårt gemensamma 
samhällskontrakt. 

Hållbarhet är därför helt integrerat i vår kapitalförvaltning och tas ut på vari-
erande sätt i olika produkter och förvaltarmandat. Det innebär att vi väljer de 
bästa finansiella investeringarna utan att göra avkall på hållbarhet. Här beskriver 
vi hur vi arbetar med våra olika strategier inom de olika fondkategorierna.

Investeringsstrategi
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Faktorinvestering
I våra modellbaserade fonder, även kallade faktorfon-
der, skapas avkastning baserat på empirisk forskning. 
Några av de mest väldokumenterade faktorerna är; 
momentum, värde, storlek och låg volatilitet. 

• Tesen för momentum är att aktier som utvecklats 
bättre än snittet fortsatt kommer att utvecklas bra.

• Tesen för värde är att lågt värderade aktier utvecklas 
bättre än högt värderade.

• Tesen för storlek är att företag med lågt marknads-
värde i genomsnitt har högre avkastning än de med 
högt marknadsvärde.

• Tesen för volatilitet är att aktier med lägre prissväng-
ningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier 
med kraftiga svängningar. 

Valet av aktier baseras i huvudsak på kvantitativa data 
och matematiska modeller. Fonderna kan använda en 
eller flera faktorer beroende på val av förvaltningsstra-
tegi. Liksom aktivt förvaltade fonder är målet för en 
faktorfond att överträffa sitt jämförelseindex. 

Aktieförvaltning – indexnära
Framgången i vår indexbaserade förvaltning är själva 
metodiken. Eftersom vi applicerar hållbarhetskriterier 
i fonderna och därmed tar bort ett stort antal bolag 
får fonderna inte kallas indexfonder, utan kallas istället 
indexnära fonder. 

Därefter optimeras fonderna med hjälp av vår optime-
ringsmodell, som är kärnan i investeringsprocessen. 
Modellen analyserar och identifierar aktier som påmin-
ner om de bolag som har exkluderats ur ett avkast-
nings- och riskperspektiv. Fonden får därmed en liknan-
de avkastning och riskprofil som sitt jämförelse index, 
men med färre innehav och högre hållbarhetsnivå. 

Aktiva räntor
Våra räntefonder är aktiva på alla områden i ränte-
marknaden, men fokuserar på de segment där våra 
förvaltare kan skapa och upprätthålla ett övertag mot 
marknaden. För närvarande bedöms möjligheterna till 
att skapa uthållig överavkastning vara främst på krediter 
(FRN) och gröna obligationer. 

Aktiviteten i fonderna ska vara hög. Obligationer hålls 
endast undantagsvis till dess att de förfaller. Snarare än 
att komma från hög kreditrisk ska överavkastning och 
god avkastning mot konkurrenter åstadkommas genom 
bra handel, hög aktivitet och fokus på bond picking 
(aktiva val). Tack vare vår storlek med stora räntefonder 
och två livförsäkringsbolag i ryggen kan vi ta en tung 
position på svensk räntemarknad. Detta gör att SPP 
Fonder har en bra position vid förhandling av villkor vid 
emissioner.

Vårt hållbarhetsarbete är helt integrerat i ränteförvalt-
ningen och används även för utvärdering av enskilda 
investeringscase för gröna obligationer. 

PLUSstrategin – indexnära
PLUS-strategin bygger på samma grundstrategi som 
våra indexnära fonder, men har en högre grad av 
sofistikering genom att fonden hållbarhetsoptimerar yt-
terligare. Optimeringen görs i tre steg; vi väljer in bolag 
med högt hållbarhetsbetyg respektive lågt Co2-avtryck 
samt dedikerar en del av portföljen till lösningsbolag 
(bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som 
har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar). 

PLUS-strategin har därmed en högre hållbarhetsnivå 
än våra indexnära fonder med en liknande avkastning 
och riskprofil som sitt jämförelseindex, dock med något 
högre aktiv risk. 
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Strategin för hållbara investeringar 
bygger på tre metoder: exkludera, 
inkludera och aktivt påverka.
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Vår metod  
för hållbara 
 investeringar

Strategin för hållbara investe-
ringar bygger på tre metoder: 
exkludera, inkludera och 
aktivt påverka. En metod 

löser inte allt, det krävs kombinerade 
insatser för bestående förändring. 
Vår hållbarhetsanalys integrerar FNs 
globala hållbarhetsmål. Vi har valt att 
dela in målen i tre  kategorier: vad, hur 
och effekt.  

Hållbarhet är en central del i SPP Fonders kapitalförvalt-
ning och det löfte vi ger till våra kunder. Hållbarhetsarbetet 
är helt integrerat i hela SPP Fonders förvaltningsmodell. 
Samtliga förvaltare, inom alla tillgångsslag, har tillgång till 
hållbarhetsdata för över 4 500 bolag. 

Förvaltningsprocessen

Målen vi identifierat som har högst finansiell relevans för vår analys, VAD/Vilka affärsmodeller

Målen vi identifierat som beskriver HUR bolagen bedriver sina verksamheter.

Målen vi identifierat uppnås om VADet och HURet görs på ett klokt och 
hållbart sätt, EFFEKTEN/Impact

VADET beskriver i vilka mål vi hittar de 
finansiellt starkaste affärsidéerna, det 
vill säga lösningarna som tar oss mot 
de globala målen. HURET beskriver 
hur bolagen bedriver sina verksam-
heter. EFFEKTEN visar vilka mål som 
uppnås om vadet och huret görs på 
ett klokt och hållbart sätt. Målen är 
kvantifierade för att vi ska kunna sätta 
betyg på bolagen.
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Vi väljer bort, exkluderar bolag, som 
bryter mot våra riktlinjer för  hållbara 
investeringar. Vi delar in dem i norm-
baserade och produktbaserade 
exkluderingar. 

Normbaserade exkluderingar; bolag 
som bryter mot internationella lagar 
och konventioner. Det omfattar bolag 
som bryter mot mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och folkrätt och/eller gör sig 
skyldiga till allvarlig klimat- och miljö-
skada. Vi exkluderar även bolag som är 
skyldiga till ekonomisk brottslighet och 
korruption.

Produktbaserade exkluderingar; 
bolag vars omsättning till mer än fem1 
procent består av produktion och/eller 
distribution av vapen, tobak, alkohol, 
spel, pornografi, cannabis och fossila 
bränslen. Även bolag med stora fossil-
reserver exkluderas.

Särskilda regler gäller för gröna obli-
gationer där hela sektor 10 (kol, olja, 
gas) exkluderas. Utöver det tas bolag 
bort vars omsättning till mer än 50 
procent kommer från produktion och/
eller distribution av fossila bränslen i 
övriga sektorer. Skälet till de särskilda 
reglerna är att gröna obligationer 
bland annat ska ha möjlighet att skapa 
förändring i utmanande branscher. 

Det främsta verktyget för att välja in 
bolag är SPP Fonders hållbarhetsbe-
tyg. Syftet med betyget är att integrera 
ESG-aspekter2 i alla investeringar och 
säkerställa långsiktig avkastning.

Cirka 4 500 bolag världen över får ett 
hållbarhetsbetyg mellan 0-100. Data 
samlas in från flera externa leverantö-
rer (varav en del är öppna källor). SPP 
Fonder rankar bolagens ESG-risker 
och möjligheter gällande produkter 
och tjänster. Hållbarhetsdataleveran-
tören Sustainalytics tillhandahåller 
ESG-riskbetyg. SPP Fonder har ut-
vecklat ESG-möjlighetsbetyget baserat 
på ett antal olika datakällor. Betygen 
bygger på bolagens anpassning till FNs 
globala hållbarhetsmål och integreras 
systematiskt i alla investeringsproces-
ser. De används också för riskreduce-
ring – bolag med lågt hållbarhetsbetyg 
är mindre attraktiva innehav. 

I ett antal fonder väljs så kallade 
lösningsbolag in. Det kan vara allt från 
gröna transporter till återvinning och 
förnybar energi. För SPP Fonder är det 
viktigt att investera brett inom olika 
tekniker. Det är en del av vår index-
nära tankegång för att diversifiera oss 
när det gäller risker.

Ett aktivt ägande minskar riskerna och 
förbättrar kvaliteten i SPP Fonders 
investeringar. Av SPP Fonders totala 
hållbarhetsarbete utgör aktivt ägar-
skap en betydande del. Det är nyckeln 
till en långsiktigt framgångsrik kapi-
talförvaltning. Inom viktiga områden 
som bolagsstyrning samt sociala och 
miljörelaterade frågor har SPP Fonder 
en pågående dialog med bolagen i 
fonderna. Vi prioriterar också att lägga 
resurser på bredare samarbeten inom 
investerargrupper och forum som 
finns tillgängliga via UNPRI, Climate 
Action 100+, Swesif och FNs nätverk 
Swedish Investors for Sustainable 
Development (SISD). 

Dialogerna är viktiga för att avgöra om 
ett bolags verksamhet är ansvarsfull 
och levererar hållbar avkastning till 
våra kunder. Även om bolagen är 
exkluderade från vårt investeringsuni-
vers utmanar vi dem och är proaktiva. 
SPP Fonders målsättning är att ge bäs-
ta möjliga riskjusterade avkastning till 
våra kunder samtidigt som vi förbätt-
rar bolagen vi investerar i utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. För att lyckas 
måste det finnas en nära koppling 
mellan aktivt ägarskap och dialog samt 
exkluderingar. 

1) 5 procent sätt av ENF, Etiska nämnden för fondmarknadsföring, som uppger att högst 5 procent av  
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse den oönskade verksamheten.

2)  ESG – Environmental, social och governance, vilket betyder miljömässig- och sociala frågor samt bolags-
styrning.

Vi exkluderar
– mycket omfattande  
kriterier

Vi inkluderar
– att välja de mest hållbara   
bolagen

Vi påverkar aktivt
– utöva inflytande genom 
 engagemang och samarbete
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Vår unika metod
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Så ser vi på framtiden

Resursbrist
Enligt Världs naturfonden (WWF) 
använder vi årligen redan 50 procent 
mer resurser än vad som är en hållbar 
konsumtionsnivå. Trenden med ök-
ande resurs knapphet fortsätter även 
framöver. WWF uppskattar att 2030 är 
motsvarande användningen av natur-
resurser två gånger jordens resurser. 
World Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD) har kommit 
fram till en liknande uppskattning 
där världens resurs förbrukning 2050 
beräknas motsvara 2,3 jordklot. 

E ffekterna av klimatförändring-
arna drabbar oss alla på ett 
eller annat sätt. Klimatutma-
ningen är ett krig vi antingen 

vinner eller förlorar tillsammans. Det 
kräver handling och samarbete. 

Biologisk mångfald
Tre fjärdedelar av alla arter på jorden 
riskerar att försvinna under de närmas-
te århundradena. Därmed hotar vi själva 
fundamentet för ekosystemen och vår 
egen överlevnad på jorden. Kunskapen 
om konsumtionens konsekvenser för 
miljön behöver stärkas och samarbeten 
fördjupas på olika nivåer i samhället för 
att öka medvetenheten om frågan och 
nå längre med olika insatser.

Konsumtion inom planetens gränser
Hållbar konsumtion betyder att vi som 
samhälle producerar och konsumerar 
inom ramen för planetens gränser. 
Omställningen till en hållbar produktion 
och konsumtion av varor är en nöd-
vändighet för att minska vår negativa 
påverkan på klimat, miljö och människ-
ors hälsa. För uppnå detta måste alla 
aktörer i samhället hjälpa till. 

Urbanisering 
Idag bor mer än hälften av jordens 
befolkningen i stadsområden och 
varje vecka ökar denna siffra med 1,5 
miljoner människor. Städer täcker 2-3 
procent av världens yta men står för 70 
procent av BNP och mer än 60 procent 
av energikonsumtionen, 70 procent av 
alla växthusgasutsläpp och 70 procent 
av allt avfall i världen. 

Senaste rapporten från The Intergo-
vernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) konstaterar att hållbara städer och 
konsumtion kommer vara avgörande för 
omställningen till 1,5 graders målet. 

Brist på vatten 
World Economic Forum rankar vatten 
som en av de största riskerna som 
dessutom kan få de mest allvarliga kon-
sekvenserna. Det finns många anled-
ningar att ta bristen på vattenförsörj-
ning på allvar. De främsta  orsakerna 
till vattenbristen är klimatförändringar, 
ohållbar vattenhantering, åldrande 
infrastruktur och för hög vattenför-
brukning. Totalt förväntas behovet av 
vattenrelaterade investeringar nå hela 
en biljon dollar i värde år 2025. 3 av 10 
personer världen över eller 2,1 miljar-
der människor saknar tillgång till säkert 
och lättillgängligt vatten i sitt hem. 

Framtidsutsikter

Hållbarhet är den enskilt största strategiska frågan som påverkar långsiktiga investe-
ringar. Bolag som ställer om för att hantera hållbarhetsutmaningar såsom resursk-
napphet och vattenbrist kommer att vara bättre rustade för framtiden. Det handlar 
om framtidsinriktad företagsstyrning och sunt företagande. Det  handlar om pengar 
och det handlar om överlevnad.
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Den genomsnittliga djurlivspopula-
tionen har minskat med 60 procent 
på drygt 40 år. Ryggradsdjurspopu-
lationen (däggdjur, fiskar, fåglar och 
reptiler) minskade med 60 procent 
mellan 1970 och 2014, enligt Living 
Planet Report (2018) som ges ut 
vartannat år av Zoological Society of 
London och WWF. 

Det finns mer koldioxid i vår atmo
sfär än någon gång i  människans 
historia.

Indonesien kommer att byta 
 huvudstad eftersom att den nu-
varande sjunker. Under förra året 
meddelade Indonesien att landet 
kommer att byta huvudstad från 
nuvarande Jakarta. Delar av staden, 
som är hemvist åt över tio miljoner 
människor, sjunker upp till 25 cm 
om året.

Människor har haft en inverkan på 
två tredjedelar av extrema väder-
händelser de senaste 20 åren.

120 000 kvadratkilometer  tropisk 
skog förlorades under 2018. 
 Världens tropiska skogar krymper i 
en skrämmande takt, motsvarande 
30 fotbollsplaner försvinner varje 
minut. 

Våra hav består redan i dag av bety-
dande mängder plast. Enligt beräk-
ningar motsvarar det 165 miljoner 
ton, vilket är 25 gånger tyngre än 
pyramiden i Giza.

Negativa effekter av att temperaturen stiger
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SPP Global Solutions

SPP Global Solutions är en 
hållbar, aktivt förvaltad aktie-
fond som tillämpar tematisk 
top-down strategi och inves-

terar i bolag som levererar tjänster, 
produkter eller teknik som enligt vår 
bedömning bidrar till att uppfylla FNs 
globala hållbarhetsmål.

Syftet med strategin är att ge inves-
terare direkt exponering mot bolag 
som erbjuder lösningar på de globala 
utmaningarna. FNs 17 globala håll-
barhetsmål omfattar de miljömässiga 
och sociala utmaningar som världens 
ledare har åtagit sig att ta itu med. 

Fonden tillämpar en tematisk inves-
teringsstrategi med fokus på att hitta 
bolag som tillhandahåller lösningar 
för: klimat, hållbara städer, hållbar 
konsumtion och empowerment  
(där jämställdhet ingår).

Kommentar från SPP Global Solutions förvaltare, Philip Ripman –  
Det finns ett stort antal bolag på börsen vars affärsidé är att bidra med 
lösningar på de klimatproblem vi står inför. Flera bolag har en strukturell 
medvind, bland andra Sunrun, Vodafone Group, Autodesk och Acciona. 
Det innebär att man inte behöver göra avkall på förväntad avkastning till 
förmån för hållbarhet, tvärt om. Hållbarhet hjälper oss att fatta bättre 
investeringsbeslut, eftersom det skapar bredare och längre perspektiv. 
Med FNs globala mål har världen dessutom fått en gemensam spelplan. 
Det vi försöker göra är att hitta bolag som har produkter och tjänster som 
bidrar till lösningen på de globala utmaningarna. Vår övertygelse är att 
det är dessa bolag man kommer att tjäna pengar på och det är hit det 
kommer att strömma kapital.

Risk 
Historisk avkastning är ingen 
garanti för framtida utveckling. 
De pengar som placeras i fonder 
kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att 
du får tillbaka hela det insatta 
beloppet. På sppfonder.se hittar 
du faktablad och informations-
broschyrer.

Framtids investeringar

SPP Global Solutions har tagit sin för-
valtning längre och söker bolag som 
utifrån fyra identifierade trender  
inom området: lägre klimatpåver-
kan och resursanvändning, smarta 
städer som kombinerar större 
befolkning med lägre miljö- och 
klimatpåverkan, smarta produkter 
som bidrar till ett mer effektivt och 
cirkulärt resursutnyttjande samt 
digitala tjänster som skapar in-
kludering där konsumenter som 
tidigare varit utanför “systemet” 
enklare kan ta sig in, förbättra 
sin ekonomi och därigenom 
sin livs situation.

18



Klimat: Sunrun

Utmaning
Efterfrågan på solkraft är på stark frammarsch och har en beräk-
nad årlig tillväxt på 2030 procent. Den främsta efterfrågan finns 
i länder som behöver förändra sin energiförsörjning. SPP Fonder 
ser möjligheter när det gäller utvecklingen av solkraft. Inves-
teringar i sektorn handlar om att hitta bolag på olika nivåer av 
produktionskedjan som är centrala för att främja omställningen. 

  Lösning  
Sunrun tillverkar, installerar, finansierar, försäkrar, övervakar 
och underhåller solpaneler för husägare. Företagets vision och 
mission är att skapa en planet som drivs av solenergi. Sedan 
starten 2007 har Sunrun bidragit till att minska växthusutsläppen 
med 2,7 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar samma mängd 
som att elda 1,36 miljoner ton kol. Företaget har vuxit med över 
15 procent på årsbasis och har på senare tid stigit kraftigt sedan 
introduktionen av nya lagar i några delstater i USA. I Kalifornien 
har politikerna drivit igenom krav på solpaneler i alla nybyggda 
hus med start 2020. Med tanke på att solpanelpenetrationen 
fortfarande bara är två procent på den amerikanska marknaden 
ser bolagets framtid ljus ut.

Empowerment:  
Vodafone Group

Utmaning
Jämlikhet och jämställdhet är avgörande frågor för ett hållbart 
samhälle. 

Inom ramen för våra investeringar har även frågor kring struk-
turella systematiska skiften, inkludering och digitalisering varit i 
fokus. I praktiken innebär ett digitalt utanförskap även ett finan-
siellt utanförskap. Drygt 7 miljarder vuxna saknar ett bankkonto 
och 56 procent av dem är kvinnor. Fortsatt saknar hälften av 
världens befolkning tillgång till grundläggande hälsotjänster. 

  Lösning  
Vodafone Group är ett av världens största telekommunika-
tionsföretag och har 530 miljoner mobilkunder världen över. 
Voda fone Group har satt upp ambitiösa mål för att överbrygga 
den digitala ojämlikheten. Bolagets mål är att lösa jämlikhets-
utmaningen inom ramen för sin verksamhet genom att ansluta 
ytterligare 50 miljoner kvinnor till sina tjänster på tillväxtmarkna-
der fram till 2050. Redan idag har 20 miljoner kvinnor anslutit sig. 

Vodafone ger kvinnor:
• Tillgång till digitala tjänster genom Vodafones kärnverksamhet 
• Tillgång till finansiella tjänster genom MPesa programmet, en 

mobil pengaöverföring, finansering och mikrofinansieringstjänst.
• Landspecifika tjänster som Mum & Baby, en informationshub 

för mödrar om nyfödda och barns hälsa

Globala mål som bolaget stöttar:

Globala mål som bolaget stöttar:
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Hållbar konsumtion: 
Autodesk

Utmaning
Skulle den globala befolkningen nå 9,6 miljarder år 2050 krävs 
nästan motsvarande tre planeter för att tillhandahålla naturre-
surserna som krävs för vår nuvarande livsstil. Det finns därmed 
ett brådskande behov av att ställa om dagens produktion. Råva- 
 ror och annat material måste användas mer effektivt för att  
skapa ett hållbart konsumtions- och produktionsmönster.

  Lösning  
Autodesk möjliggör cirkulär design, materialeffektivitet, energi-
effektivitet och smart tillverkning inom byggdesign, infrastruk-
tur och konstruktion. Genom digitala verktyg och modellering 
hjälper Autodesk-produkter kunder att skapa klimatsmarta bygg-
nader och tåligare produkter. Simulering gör att mindre resurser 
används vilket minskar avfall och ökar materialineffektivitet 
under tillverkningsfasen. 

Autodesk är samtidigt ett ledande exempel från ett hållbarhets-
perspektiv gällande den egna operativa verksamheten. Företa-
gets energibehov täcks med 100 % förnybar energi. Bolaget har 
också en framgångsrik företagskultur. 

Hållbara städer:  
Acciona

Utmaning
Idag upptar städer endast 2 % av den totala markytan på jorden, 
men står för 70 % av BNP totalt, använder 60 % av den globala 
energiproduktionen, står för 70 % av växthusgasutsläppen samt 
70 % av det globala avfallet. Befolkningstillväxten och urbanise-
ringen fortsätter att öka vilket kräver insatser inom ramen för 
målet hållbara städer. Behovet att investeringar behöver öka 
inom två akuta områden: vatten och avfall. 

  Lösning  
ACCIONA är en av de främsta aktörerna inom vattenreningsindu-
strin och erbjuder design, konstruktion och drift av reningsverk 
för dricksvatten, avsaltningsanläggningar, avloppsreningsverk 
och tertiära reningsverk för återanvändning av vatten.

ACCIONA finns i över 20 länder på fem kontinenter och är det 
enskilt största globala energiföretaget som uteslutande verkar 
inom sektorn för förnybar energi. Företaget arbetar fokuserat med 
fem teknologier inom ramen för förnybar energi: vind, solenergi, 
vattenkraft, biomassa och solvärme.

Globala mål som bolaget stöttar:

Globala mål som bolaget stöttar:
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Globala mål som bolaget stöttar:

SPPs PLUS-fonder
SPPs PLUS-fonder är fossilfria, 

indexnära aktiefonder med 
extra fokus på hållbarhet. 
Fonderna kombinerar ambitiösa 

hållbarhetskriterier med den traditionel-
la indexfondens fördelar i form av låga 
avgifter och god riskspridning. Fonden 
använder sig av en unik modell som ska-
par mervärde med utgångspunkt i ett 
holistiskt aktivt arbete kring hållbarhet.  

Fonderna hållbarhetsoptimeras i tre steg: 
• I första nivån av värdeskapande 

använder vi vår hållbarhetsrating för 
att optimera och öka antalet hållbara 
bolag i fonden med höga hållbarhets-
betyg. 

• I nivå två väljer vi in så kallade lös-
ningsbolag. Det är bolag som vi har 
identifierat genom en intern analys. I 
denna process identifierar vi lösnings-
bolag vars produkter och/eller tjänster 
bidrar till att uppnå målen för hållbar 
utveckling. Bolagen ligger i stor grad 
utanför vårt ursprungliga investering-
sunivers men selektionen bygger på 
övertygelsen om att bolag som tar 
de globala utmaningarna på allvar 
kommer att vara det mest lönsam-
ma långsiktigt. 

• I nivå tre hållbarhetsoptimerar vi 
fondens exponering mot koldi-
oxid och väljer in bolag med lågt 
koldioxidavtryck.

Framtids investeringar

Scatec Solar  

Utmaning
Det byggs fortfarande nya kolkraftverk i stora delar av Afrika 
och Asien trots att dessa områden är mycket mer lämpliga för 
solkraft. Anledningen är bland annat att investeringar för vind- och 
solkraft sker i ett tidigt skede. Större delen av kostnaden för fossila 
kraftverk kommer senare i processen och är förknippad med köp 
av bränsle från det fossila kraftverket. Finansieringskostnaderna, 
som uppstår i samband med kapitalbindningen när det gäller 
förnybara energikällor, kommer därför att vara högre jämfört med 
fossila bränslen. Detta eftersom ränteläget i många av länderna 
är högt och präglat av den höga politiska osäkerheten. Eftersom 
en stor del av efterfrågeökningen av el sker på tillväxtmarknader 
med relativt hög politisk risk, har detta tyvärr lett till en ökning 
av nybyggnation av kolkraftverk. Trots att länderna har goda 
förutsättningar för solenergi.

  Lösning  
Scatec Solar bygger solparker i utvecklingsländer. Genom nära 
dialog med lokala myndigheter minskar risken samtidigt som sam-
arbete med utvecklingsbanker och andra statliga aktörer minskar 
kostnaden för projekten genom tydliga garantier och konkurrens-
kraftiga lån. Företaget utvecklar projekt i ett brett spektrum av 
länder och denna diversifiering bidrar till att minska företagets 
totala risk förknippad med eventuella enskilda förhållanden i varje 
land. Sammantaget bidrar företaget till att öka solkraftens kon-
kurrenskraft i länder som har både goda naturförhållanden men 
även stark tillväxt i efterfrågan på el. På detta sätt undviks onödigt 
byggande av fossila kraftverk.

Henrik Wold Nilsen,  
senior förvaltare
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Landis+Gyr  

Utmaning
När elproduktionen från förnybara källor växer kommer det i 
allt högre grad att finnas en missanpassning i tid mellan när el 
produceras och när den önskar förbrukas. Det finns flera möjliga 
lösningar på problemet och det mest realistiska är en kombina-
tion av dessa lösningar. Det handlar bland annat om en bättre 
utbyggd el-infrastruktur med större och längre kraftkablar mel-
lan olika regioner. Det skulle ge en smidigare tillgång till förnybar 
el oavsett väder. Andra lösningar är lagring av producerad energi 
med hjälp av batterier, pumpkraftverk eller att helt enkelt anpas-
sa konsumtionsmönster till den tillgängliga produktionen. 

  Lösning  
”Smartgrids” är definitionen för ett elnät där olika aktörerna 
(konsumenter, tillverkare och distributörer) kommunicerar direkt 
med varandra kring elkonsumtion och produktion. Genom sam-
verkan balanseras det totala behovet av elförsörjningen. Detta 
kräver nya teknologiska lösningar som mäter och kontrollerar 
förbrukningen av elektricitet och samtidigt kontrollerar even-
tuell mellanlagring av elektricitet i batterier och liknande. Det 
schweiziska företaget Landis+Gyr tillverkar digital utrustning och 
tillhandahåller analystjänster som gör just det. Företaget har 
den främsta position för att kunna dra nytta av den stundande 
utvecklingen på elmarknaden.  

Globala mål som bolaget stöttar:

Nibe

Utmaning
Enligt Bloomberg New Energy Finance står världens byggnader 
för cirka en tredjedel av världens energiförbrukning. Upp-
värmning av rum och vatten står för ungefär hälften av detta, 
medan resten kommer från matlagning, belysning, kylning och 
energiförbrukning från olika elektriska apparater. Hittills har det 
gjorts stora investeringar för att minska koldioxidutsläppen från 
produktion av elektrisk energi, medan mindre har gjorts för att ta 
bort utsläpp från uppvärmning av byggnader.

  Lösning  
Förmodligen det mest effektiva sättet att minska koldioxidut-
släppen från byggnadsuppvärmning är att använda värmepump 
tillsammans med god isolering i byggnaden i övrigt. Värmepum-
pen tar vara på omgivningens energilagring och producerar el. 
Då står elen för en mindre del av den totala energikonsumtionen 
som annars hade funnits. Nibe är världsledande inom värme-
pumpar och är väl positionerad för att dra fördel av när politiker 
skiftar fokus från enbart elproduktionsfrågor till andra områden, 
bland annat uppvärmning av byggnader.Globala mål som bolaget stöttar:
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Xylem 

Utmaning
World Economic Forum har de senaste sju åren rankat vatten-
frågorna bland de fem största globala riskerna. Tillgång till rent 
vatten är en stor samhällsutmaning och klimatförändringarna 
gör det ännu svårare. Prognoser pekar på att 150 miljoner 
människor kommer att var klimatflyktingar 2050 – tillgången till 
vatten är en starkt bidragande orsak. 

Risker öppnar upp för möjligheter, innovation och avkastning. 
Tillväxtmöjligheter inom vattenrelaterade marknader banar väg 
för företag med nya teknologiskt avancerade vattenlösningar. 

  Lösning  
Xylem är en ledande global leverantör av vattenteknologi. 
Företaget tar fram smarta lösningar för att möta världens behov 
av energieffektivitet, behandling av vatten och avloppsvatten. 
Xylems effektiva vattenteknologi och industripumpar använder 
mindre energi och minskar livscykelkostnaderna. Idag bidrar  
Xylem med vatten- och sanitetslösningar till mer än 3,5 miljoner 
människor globalt.

Globala mål som bolaget stöttar:

SeaTwirl

Utmaning
Vindkraft är en viktig del av den totala elproduktionen som 
kommer från förnybar energi. Vindkraft på land har dock vissa 
utmaningar. Det gäller framför allt tillgänglig och lämpligt mark, 
men också estetiska utmaningar samt utmaningar i relation till 
exempelvis negativ påverkan på djurlivet. Dessa utmaningar är 
inte lika begränsande på hav då det bland annat finns betyd-
ligt mer utrymme. På havet uppstår andra utmaningar. Det är 
svårare och mer kostsamt att installera vindkraftverken, särskilt 
på djupa områden.

  Lösning  
Det svenska företaget SeaTwirl har utvecklat en ny typ av vind-
kraftverk som är bättre lämpad för vindparker i djupa vattenom-
råden än konventionella vindkraftverk. SeaTwirls vindkraftverk är 
billigare samt lättare att installera och underhåll. Det möjliggör 
en lönsam utbyggnad av vindkraft i områden på djupt vatten.

Globala mål som bolaget stöttar:
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SPP Grön Obligationsfond

Parisöverenskommelsen, men 
kanske framförallt att medve-
tenheten om klimatkrisens fi-
nansiella risker har nått ut brett 

bland institutioner och investerare. 
Från att ha varit en nischmarknad med 
relativt få låntagare där framförallt ut-
vecklingsbankerna såsom världsbanken 
och Europeiska investeringsbanken, 
har användningen av gröna obligatio-
ner som finansieringsform breddats till 
att omfatta stater, kommuner, företag 
och banker med en stor geografisk 
spridning. Gröna obligationer finansie-
rar projekt inom områdena förnyelse-
bar energi, energieffektivisering, hållbar 
avfallshantering, hållbar utveckling 
av fastigheter, bevarande av biolo-
gisk mångfald, transporter med låga 
utsläpp, vattenrening och dricksvatten-
försörjning.

Det är just enkelheten i gröna obliga-
tioner som är så tilltalande. Här har 
vi ett instrument som öronmärker de 
investerade medlen till klimatfrämjande 
åtgärder samtidigt som den finansiella 
prestandan är densamma. En win win 
situation för alla: mer transparens för 
investerare, samma avkastning och 
med klimatfrämjande påverkan på kö-
pet. SPP Grön Obligationsfond visar att 
kombinationen fungerar – fem stjärnor 
i Morningstar för finansiell prestanda 
och i tillägg till det gör fonden stor nytta 
för klimatfrämjande åtgärder.

Som en av de första gröna obligations-
fonderna i världen skapades 2015 SPP 
Grön Obligationsfond. Tanken var att 
tillgängliggöra tillgångsslaget för en bre-
dare krets investerare och ge finansiell 
avkastning i likhet med vilken annan 
obligationsfond som helst. Sedan dess 
start har fonden investerat i många 
låntagare som investerar i spännande 
projekt som gör stor klimatfrämjande 
nytta. De stora kategorierna dit peng-
arna har gått är energieffektiviseringar 
av fastigheter, utveckling av förnyelse-
bar energi genom vindkraftverk och 
solpaneler, hållbara transporter och 
förbättring av vattenreningsverk för att 
säkra vattenförsörjning. Ett exempel 
är Stockholm Exergi som ökar an-
delen förnyelsebar energi och byggt 
ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i 
Värtahamnen. Genom detta värmeverk 
kommer Stockholmare att besparas 
170 000 ton Co2-utsläpp varje år. Ett 
annat exempel är de blåa investeringar 
som har som avsikt att förbättra vat-
tenkvaliteten, både i vattnet vi dricker 
och i vattnet som går vi skickar tillbaka 
till naturen. Ett exempel på en sådan 
investering är fondens investering i 
Nordiska Investeringsbankens obli-
gation som har som mål att förbättra 
vattenkvaliteten i Östersjön.

Gröna obligationer har utvecklats 
genom ett marknadsinitiativ från start. 
För att få en mer standardiserad pro-

dukt har EU-kommissionen de senaste 
åren arbetat fram en klassificering av 
de klimatfrämjande projekten för att 
säkerställa att gröna obligationer finan-
sierar verkligt gröna projekt. De här 
lagförslagen visar att EU nu tar frågan 
om hållbar utveckling på allvar och 
EU-kommissionen är mån om att EUs 
finanssektor ska gå i täten mot en grö-
nare och renare ekonomi. Det är tuffa 
krav och taxonomin kan komma att bli 
ett användbart verktyg för investerare. 
De nya regelverken signalerar samtidigt 
att ett generationsskifte är på gång och 
att hållbarhetsfrågor tillåts ta mer plats 
i maktens korridorer. 

Gröna obligationer är både nutiden 
och framtiden
Vi tror att vi är bara i början av evolu-
tionen av gröna obligationer. Möjlighe-
terna med gröna obligationer betraktat 
från ett perspektiv där vi tar hänsyn till 
både de utmaningar vi står inför från 
ett klimatperspektiv samt det stödjan-
de regelverk som vi ser från EUs nya 
taxonomi och Green Bonds är oänd-
liga. Gröna obligationer har en klart 
positiv effekt på miljö och samhälle och 
levererar samtidigt en god finansiell 
avkastning. 

År 2008 såg den allra första gröna obligationen dagens ljus, emitterad av världsbanken 
till en grupp svenska investerare. Drygt tio år senare står vi här med en sprudlande 
marknad som taktar med 250 miljarder dollar i årligt utbud. Gröna obligationer har 
kommit att bli ett finansiellt instrument som kom precis rätt i tiden för att bli en nyckel-
kugge i finansindustrins omställning till att bli mer hållbar. Det är många faktorer som 
samverkat till framgången för gröna obligationer. 

Framtidsinvesteringar
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SPP Grön Obligationsfond är en 
aktivt förvaltad räntefond med fokus 
på hållbarhet och som hjälper till att 
finansiera omställningen till en mer 
hållbar värld. Fondens målsättning 
är att ge en bra värdeutveckling 
över tiden genom att placera i gröna 
obligationer. Placeringarna för fonden 
sker främst i räntebärande värdepap-
per med långsiktig värdetillväxt.

SPP Grön Obligationsfond har en 50 
procents gräns för fossila bränslen i 
alla sektorer utom energi (sektor 10 
kol, olja, gas) där vi tar bort alla bolag. 
Vi har satt kriterierna på detta sätt för 
att ha möjlighet att investera i en grön  

 
 
obligation emitterad av ett bolag med 
en större andel fossilt i sin affärsmo-
dell men som vi bedömer gör tillräck-
ligt med investeringar mot alternativa 
lösningar för att klassificeras som ett 
transitionsbolag. 

Vi har en investering i fonden i detta 
segment, Stockholm Exergi, som till  
50 % ägs av Fortum och till 50 % av 
Stockholms Stad. Fortum exkluderas 
traditionellt utifrån ett fossilkriterium. 
Stockholm Exergi ställer om hela 
elproduktionen för Stockholms stad 
i Värtahamnen från kol till biobränsle 
och besparar därmed 150 000 ton 
Co2 att släppas ut varje år.

   Energieffektivitet 30 %
   Förnybar energi 23 %
   Hållbara byggnader 20 %
   Vatteneffektivitet 8 %
   Transport 11 %
   Avfallshantering 8 %

SPP Grön Obligationsfond

Investeringsportfölj

Om man väljer bolag som posi-
tionerar sig för att världen för-
ändras, då hamnar man rätt.

Helena Lindahl,  
senior fondförvaltare
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Ett brett utbud av  
fossilfria fonder

Indexnära fonder
Indexfonder bygger på en lika enkel 
som unik grund. Indexnära placeringar 
är ett mycket bra alternativ för kunder 
som är intresserade av en prisvärd 
exponering mot en specifik marknad 
och vill följa marknadsutvecklingen. 
Kostnadseffektiva indexnära fonder är 
utmärkta byggstenar i en aktivt förval-
tad värdepappersportfölj.

Indexnära PLUSfonder
SPP Fonders indexnära PLUS-fonder 
skapar en bred diversifierad fond med 
låg avvikelserisk och som är positione-
rad för genomförandet av Parisavtalet. 
Bolag vars omsättning bygger på 
fossila bränslen och bolag med stora 
fossilreserver utesluts. Vi tar även bort 
bolag som har högt Co2-avtryck. Kapi-
talet styrs om till mer hållbara bolag 
och upp till 10 procent av fonderna 
placeras i lösningsbolag.

På detta sätt skapar vi fonder med 
högt hållbarhetsbetyg och lågt fossilt 
avtryck som följer index väl. Utfallet 
är fonder som förenar ambitiösa håll-
barhetskriterier med låga avgifter och 
riskspridning.

Modellbaserade fonder
SPP Fonders modellbaserade aktieför-
valtning erbjuder exponeringar mot 
väldokumenterade riskfaktorer till låg 
avgift. Det handlar om riskfaktorer 
som storlek, värde, momentum och 
låg volatilitet. Förvaltningen kan använ-
da en eller flera faktorer. 

Räntefonder
Förvaltningen av SPP Fonders ränte-
fonder sker utifrån ett helhetsperspek-
tiv för att skapa hög och stabil avkast-
ning. Fonderna förvaltas av Nordens 
största ränteteam med specialisering 
inom företagsobligationer. Fonderna 
är mycket aktiva på de områden där 
vi kan få och upprätthålla ett övertag 
mot marknaden. Det gäller främst på 
krediter (FRN) och gröna obligationer. 

SPP Global Solutions
Fondens investeringsstrategi bygger 
på övertygelsen om att bolag som tar 
de globala utmaningarna på allvar 
kommer att vara de mest lönsamma 
på lång sikt. SPP Global Solutions är 
en fossilfri aktiefond som investerar i 
hållbara bolag som ligger i linje med 
FNs globala hållbarhetsmål. Fonden 
investerar normalt i mellan 60 till 80 
hållbara bolag med tjänster, produkter 
eller teknik som hjälper till att lösa de 
globala målen.

Fonden har fyra huvudteman:
Klimat: Företag som erbjuder lösning-
ar för klimatförändringar genom sina 
produkter och tjänster.
Hållbara städer: Företag som är 
centrala för att bygga och upprätthålla 
hållbara städer. 
Hållbar konsumtion: Företag som 
erbjuder lösningar genom produkter 
och tjänster som skapar sundare 
konsumtionsmönster och fokuserar 
på den cirkulära ekonomin.
Jämställdhet/Jämlikhet: Företag som 
möjliggör och säkerställer inkludering 
vare sig den är digital, finansiell eller 
hälsorelaterad.

Generationsfonder
Generationsfonder är det enkla valet 
för premiepensionen och lämpar sig 
för den som vill ha en anpassad fond 
för pensionssparande. Fonderna 
flyttar successivt över kapitalet från 
aktier till ränteplaceringar. Det är ett 
bekvämt och enkelt sparande till låga 
avgifter och med åldersanpassad 
risknivå. 

Hos SPP Fonder är alla investeringar hållbara. Alla våra fonder  följer våra 
kriterier för hållbara investeringar. Under 2019 gjordes dessutom samt-
liga fonder fossilfria. Att investera hållbart är inte bara logiskt utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv – det är också en  nödvändighet för framtiden.

Våra Fonder
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Alla våra fonder är 
fossilfria sedan slutet 
av 2019.
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Denna information ges ut som en service till SPP Fon-
ders kunder. Syftet att ge en allmän information och kan 
alltså inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. 
Vi  anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi 
 använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga.  
Vi påtar oss inget ansvar för riktigheten eller fullständig-
heten i prognoser eller analyser eller för eventuella bris-
ter i källmaterialet. SPP Fonder svarar inte för förlusten 
som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad 
som sagt i denna publikation eller använder sig av häri  
lämnade uppgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveck-
ling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och 
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka 
hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 
kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets 
förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På 
sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbro-
schyrer. För mer information hänvisas till 
sppfonder.se/hallbarainvesteringar och sppfonder.se

Vill du veta mer?
För mer information om hållbara investeringar och om hur vi 
arbetar kan du läsa på sppfonder.se/hallbarainvesteringar

Fondutbud
SPP Fonder erbjuder ett brett utbud av indexnära aktiefonder, 
hållbara PLUS-fonder, aktiva räntefonder, faktor- och generations-
fonder. Läs mer på sppfonder.se/fondutbud

Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsprofilen ska göra det möjligt att på ett överskådligt och 
enkelt sätt få information. Hållbarhetsprofilen lämnar överskådlig och 
enkel information om hur SPP Fonder och andra fonder tillämpar 
hållbarhetskriterier i förvaltningen. Läs mer på hallbarhetsprofilen.se

Kontakta oss
Vill du ställa frågor om vårt arbete kring hållbarhet eller har synpunkter 
som du vill förmedla kontakta oss via e-post info@sppfonder.se eller 
telefon 08-614 24 50.
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