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UTVECKLING (%) ESG-RATING

Fondens ESG-rating uppgår till AAA, vilket 
är den högsta nivån som är möjlig att uppnå. 
Ratingen är utformad för att mäta hur robust 
fonden är i förhållande till långsiktiga håll-
barhetsrisker och möjligheter. Detta innebär 

att av alla världens globala ak-
tiefonder är Penser Sustainable 
Impact topp 1%. Ratingen görs av 
MSCI ESG. 

Fonden väljer aktivt in de bolag som ligger i 
framkant med att leda utvecklingen mot en 
hållbar sådan. Fonden innehåller 89% ESG 
Leaders, vilket innebär att 89% av fondens 
marknadsvärde utgörs av bolag med en ESG 
rating som är AAA eller AA och därmed är 
branschledande inom att driva hållbarhet 
framåt. Samtidigt är fonden helt fri från 
bolag som klassas som Laggards.

ESG LEADERS OCH LAGGARDS (%)

Fonden exkluderar bolag som bryter mot faktorer relaterade till kon-
troversiella vapen, civila vapen, kärnvapen, tobak, alkohol, gambling, 
pornografi, konventionella vapen, kärnkraft och GMO (genmodifierade 
organismer). Just nu ligger vi i framkant av hållbar förvaltning/analys då 
få andra aktörer kan presentera en lika kvantifierbar och strikt hållbar-
hetsmetodik med toleransnivåer mellan 0-5 procent, vi ser nämligen även 
till underleverantörer, återförsäljare, distributörer osv., en unik metodik som 
levererar ett mer långsiktigt hållbarhetsperspekt

MARKNADSKOMMENTAR 

Under december månad har fonden avkastat 3,81%, vilket ger att avkast-

ningen under 2021 uppgår till 28,4%. Aktiv andel i fonden är 94% - vi föl-

jer index till 6%. I dagsläget bidrar fonden till 11 av FN:s 17 globala mål för 

hållbar utveckling, medan världsindex endast bidrar till ett sådant mål. 

Ett av fondens innehav är Johnson Controls International, ett amerikanskt 

bolag som fokuserar på bland annat tillverkning av komponenter för bat-

terier, elektronik och HVAC-utrustning samt erbjuder byggprodukter och 

tekniklösningar för luftsystem, säkerhet och brandsäkerhet. Med sitt er-

bjudande ämnar bolaget hjälpa kunder och samhällen att förbruka min-

dre energi och spara på resurser. Till följd av att bolaget bland annat har 

gjort investeringar inom förnybar energi har deras växthusgasintensitet 

de senaste åren minskat och dessa investeringar planeras fortsätta framö-

ver. Bolaget har som mål att till 2040 ha nettonollutsläpp av koldioxid. 

Samtidigt finns robusta initiativ för att adressera avfallsutsläpp. Deras 

processer kopplade till bolagsstyrning ses även som ett starkt område 

relativt konkurrenter. Bolaget har legat på en stabil en ESG-rating om 

AAA de senaste fyra åren..

MÅNADSAVKASTNING (* Erik Penser Bank övertog förvaltningen  av fonden i maj 2020)

Fonden exkluderar även bolag som är inblandade i allvarliga kontrovers-
er. Kontroverserna härleds från FN:s Mänskliga Rättigheter, ILO:s kon-

vention om ”Fundamental Principles and 
Rights at Work” och FN:s Global Compact. 
De fem huvud-grupperna inom kontro-
verser är relaterade till miljö, mänskliga 
rättigheter och bolagsstyrning, samt kund- 
och arbetsrelaterat.

Vår globalt ledande hållbarhetsmetodik har lett till att Penser Sustainable 
Impact har bland den lägsta koldioxidutsläpps-intensiteten i världen och 
bland svenska hållbara aktiefonder har den absolut lägst. En lika stor in-
vestering i Penser Sustainable Impact, i stället för en vanlig global aktie-
fond, leder till en reduktion av koldioxidutsläppsintensitet motsvarande 
ca 50%. 
.
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Observera att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. Observera 



AKTIV FÖRVALTNING MED VÄRLDSLEDANDE HÅLLBAR-

HETSPROFIL

Aktiefonden Penser Sustainable Impact är vårt senaste produkttillskott. 

Den kombinerar en världsledande hållbarhets-analys med en beprövad in-

vesteringsmetodik och bidrar dessutom till en verklig samhällspåverkan. 

Vår förmåga att identifiera faktiskt hållbara investeringar tillsammans med 

en sofistikerad systematisk investeringsstrategi ger en konkurrenskraftig 

och effektiv fond som inte liknar någon annan. Utöver detta samarbetar 

Erik Penser Bank med SOS Barnbyar där 1 % av fondförmögenheten, finan-

sierar ett samhällsprojekt för utsatta barn i Sverige. Aldrig har det varit 

enklare att investera hållbart utan avkall på avkastning och samtidigt bidra 

till en reell samhällspåverkan

SÅ INVESTERAR DU 

Fonden kan du handla hos Erik Penser Bank, Avanza, Fondo, Nordnet, 
SAVR, eller hos din bank. Tala med din rådgivare för mer information om 
hur du investerar i Penser Sustainable Impact. Du kan också ringa till oss 
på 08 463 80 00 eller skicka e-post till info@penser.se

DETTA ÄR ERIK PENSER BANK

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med fokus på att 

skapa värden för kunder. Vi erbjuder såväl diskretionära förvaltnings-

tjänster som rådgivande förvaltningstjänster. Det övergripande målet 

med förvaltningen är att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning 

med ett begränsat risktagande. Utifrån en gedigen erfarenhet och en ini-

tierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra kunder, oavsett 

om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, företagsägare eller 

institutioner.

FÖRVALTNINGSTEAM

Fonden förvaltas av Jonas Thulin och Jonatan Werner som har mångårig 

erfarenhet av kapitalförvaltning, analys och värde-pappershandel. Erik 

Penser Banks kapitalförvaltning står för aktie- och makroexpertis och iden-

tifierar löpande investeringstrender och teman.
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Lägre risker

Lägre möjlig avkastning

Högre risker

Högre möjlig avkastning

1 2 3 54 6 7

FONDEN I KORTHET

+ Aktiv förvaltning med fokuserad portfölj.
+ Topprankad och världsledande hållbarhetsprofil/analys.
+ I linje med Parisavtalet och integrerar impact investing med reell samhällspåverkan.
+ Fonden är världsledande med att driva hållbarhetsomställningen framåt och bromsa negativ påverkan.
+ Låg förvaltningsavgift 0,90% per år för retail, 0,35% för institutionella klassen.
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Värdepapper Utveckling

NVIDIA 5,2%

West Pharmaceutical Services 3,9%

Home Depot 3,6%

CBRE Group 3,5%

Novozymes 3,4%

Novo Nordisk 3,3%

Croda International 3,3%

Merck 3,2%

Johnson Controls International 3,1%

DSM 3,1%

10 STÖRSTA INNEHAVEN

Vissa andelsklasser stödjer sociala investeringar utöver investeringsstrategin i bolag som ökar social impact. För tillfället sker det i samarbete med SOS Barnbyar där 

ett projekt finansieras med medel från fonden (vissa andelsklasser). Projektet har kommit igång och flertalet ungdomar som adresseras har kommit igång i projektet.
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