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Observera att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. 

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” på www.penser.se. Historisk avkastning är 
ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

UTVECKLING (%) ESG-RATING

Fondens ESG-rating uppgår till AA, vilket 
är den näst högsta nivån som är möjlig att 
uppnå. Ratingen är utformad för att mäta hur 
robust fonden är i förhållande till lång-siktiga 
hållbarhetsrisker och möjlig-heter. Rankingen 
görs av MSCI.

Fonden väljer aktivt in de bolag som ligger i 
framkant med att leda utvecklingen mot FN:s 
hållbarhetsmål, och vi ser till alla målen sam-
tidigt. Fonden innehåller 69 % ESG Leaders, 
vilket innebär att 69 % av fondens marknads-
värde utgörs av bolag med en ESG- rating 
som är AAA eller AA och därmed är bran-
schledande 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 kontro-
versiella vapen, civila vapen, kärnvapen, tobak, alkohol, gambling, por-
nografi, konventionella vapen, kärnkraft och GMO (genmodifierad mat). 
Just nu ligger vi i framkant av hållbar förvaltning/analys då få andra ak-
törer kan presentera en lika kvantifierbar och strikt hållbarhetsmetodik 
med toleransnivåer mellan 0-5 procent, vi ser nämligen även till underlev-
erantörer, återförsäljare, distributörer osv, en unik metodik som levererar ett 
mer långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

MARKNADSKOMMENTAR 

Under juni månad bibehöll vi vår aktivitetsnivå - aktiv andel i portföljen 

är hela 97 %, m.a.o. vi följer index endast till 3 %. Fonden avkastade +1,5 % 

och vi har gjort flertalet nya investeringar för att bibehålla en god avkast-

ningsnivå samt hållbarhetsprestation.

Ett av portföljens nya innehav under månaden är det finska bolaget Wärt-

silä som är verksamt inom kraftlösningar för marin- och energisektorn. 

Bolaget har AAA i ESG-rating, en nivå som de behållit under de senaste 

åren. De har även behållit sin höga nivå när det kommer till att på ett 

branschledande sätt kapitalisera på clean tech-möjligheter inom energi-

effektivitet och föroreningskontroll. Bolaget fortsätter även att prestera 

gällande sin bolagsstyrning, med en, bland annat, hög andel kvinnor i 

styrelsen, samt en etiköversyn på styrelsenivå och policys för att komplet-

tera deras redan etablerade antikorruptionsinsatser

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, 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%.

Certain information ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.



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

Vårt förvaltningsteam består av Jonas Thulin och Jonatan Werner som 

båda har en mångårig erfarenhet av kapitalförvaltning, analys och värde-

pappershandel.  Erik Penser Banks kapitalförvaltning står för aktie- och 

makroexpertis och identifierar 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 påvverkan.
+ Låg förvaltningsavgift 0,90% per år för retail, 0,35% för institutionella klassen.
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Värdepapper Utveckling

NVIDIA Corp 3,6%

Gildan Activewear Inc 3,3%

Iron Mountain Inc 3,2%

Novozymes A/S 3,1%

ASML Holding NV 3,1%

West Pharmaceutical Services Inc 3,0%

American Express Co 3,0%

Home Depot Inc/The 2,9%

CBRE Group Inc 2,8%

Steel Dynamics Inc 2,7%

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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