
Hållbara temafonder på SPPs fondtorg
På SPP analyseras alla fonder ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga utifrån 

frågor som rör miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Vi har ett brett utbud av 

hållbarhetsfokuserade fonder och flera temafonder som särskilt fokuserar på olika 

hållbarhetsmål. Läs mer om dem här!

Vi vill göra det enkelt för dig att välja hållbart 

genom ett fondurval som strävar efter att 

minska skada på miljö och människa. Vi 

integrerar alltid så kallade ESG-aspekter i våra 

analyser – det vill säga frågor som rör miljö, 

sociala frågor och bolagsstyrning – och ger 

fonderna bättre betyg ju lägre ESG-risker de 

har. 

Dessutom får våra fonder ett högre 

hållbarhetsbetyg om de investerar i företag som 

bidrar till att lösa de globala hållbarhetsmålen. 

Fondernas totala hållbarhetsbetyg visas i 

fondlistan på vårt fondtorg för att du som kund 

enkelt ska kunna välja fonder som uppfyller 

dina hållbarhetskrav.

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. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets 
förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På spp.se hittar du fler faktablad och informationsbroschyrer.

Vi är övertygade om att de hållbara 

bolagen är de som kommer att stå sig i 

längden och därmed ha goda 

förutsättningar att leverera bra avkastning 

över tid. 

Om du verkligen vill styra dina pengar mot 

specifika hållbarhetsområden erbjuder vi 

dessutom både interna och externa 

temafonder, som valt att fokusera på specifika 

hållbarhetsutmaningar. Om dem kan du kan 

läsa mer i detta faktablad.

Läs mer om 
vårt hållbarhets-

arbete på 
spp.se/hallbarhet

https://www.spp.se/hallbarhet/
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Välkommen till spp.se eller kontakta oss på 0771-533 533. 

SPP Pension & Försäkring AB (publ). SE-105 39 Stockholm. Org.nr. 516401-8599. Styrelsens säte: Stockholm

Tema Vatten: 

BNP Paribas Aqua 

Förvaltare: BNP Paribas 

Typ: Aktiv aktiefond som har hållbara investeringar som mål 

För ungefär en fjärdedel av världens befolkning är tillgången 

på vatten under stor press. Torka och låga grundvattennivåer 

riskerar att leda till stora problem, men likaså översvämningar 

och eftersatt vatteninfrastruktur. Att säkra god tillgång på 

vatten är ett av de viktigaste globala hållbarhetsmålen. 

Fonden BNP Paribas Aqua investerar i lösningsbolag inom tre 

teman – infrastruktur, rening och vattenförsörjning – och är 

en av de mest erkända vattenfonderna på marknaden.

Tema Klimat: 

Wellington Climate Strategy

Förvaltare: Wellington

Typ: Aktiv aktiefond som har hållbara investeringar som mål

Världen står inför enorma klimatutmaningar. Stigande 

havsnivåer, mer extremväder, uttorkade odlingsytor och 

förorenad storstadsluft är bara några av konsekvenserna av 

höjda medeltemperaturer och ökade utsläpp. Fonden investerar i 

bolag som förhindrar utsläpp av växthusgaser och som mildrar 

eller helt ser till att vi kan undvika de negativa konsekvenserna 

av klimatförändringarna. Förnybar energi, utsläppskontroll, 

jordbruksteknologi och sophantering är några exempel på vad 

företagen som fonden investerar i sysslar med.

Tema Hållbarhetsmålen: 

SPP Global Solutions

Förvaltare: SPP Fonder

Typ: Aktiv aktiefond som har hållbara investeringar som mål

SPP Global Solutions väljer ut företag vars produkter och 

tjänster bidrar till att uppnå FNs globala hållbarhetsmål. Den 

fokuserar på klimat, hållbara städer, ansvarsfull konsumtion och 

empowerment, vilket innefattar exempelvis jämställdhet och 

jämlikhet. Företagen som fonden investerar i jobbar bland annat 

för lägre klimatpåverkan, smarta städer som kombinerar större 

befolkning med lägre miljöpåverkan, produkter som bidrar till ett 

mer effektivt resursutnyttjande samt digitala tjänster som 

möjliggör för människor att förbättra sin livssituation. Fonden är 

fossilfri, likt samtliga fonder förvaltade av SPP Fonder. 

Tema Miljö: 

BNP Paribas Global Environment

Förvaltare: BNP Paribas 

Typ: Aktiv aktiefond som har hållbara investeringar som mål

Mänskligheten använder mer av naturens resurser än vad som 

är långsiktigt hållbart. Varje år förbrukar vi resurser som 

motsvarar 1,6 jordklot. För att motverka det investerar BNP 

Paribas Global Environment i bolag som försöker lösa 

miljöutmaningar inom områdena ”Ny energi”, ”Vatten”, ”Mat, 

jordbruk och skog”, samt ”Avfall och återvinning”. Den förvaltas 

precis som vattenfonden av BNP Paribas, men är en bredare 

fond med lösningsbolag som bidrar till flera hållbarhetsmål.

Tema Impact: 

Wellington Global Impact

Förvaltare: Wellington

Typ: Aktiv aktiefond som har hållbara investeringar som mål

Wellington Global Impact investerar i bolag som skapar 

förändring inom FNs 17 hållbarhetsmål, under rubrikerna Human 

Empowerment (såsom utbildning och digital uppkoppling), 

Livsnödvändigheter (såsom boende, hälsa och mat) samt Miljö. 

Centralt för fonden är att företagen dokumenterar och kan 

redovisa en mätbar effekt av produkterna eller tjänsterna. 

Företagen har exempelvis bidragit till behandling av sjukdomar 

för 18 miljoner människor och givit tillgång till mobila finansiella 

tjänster till 166 miljoner individer. Flera av företagen är små och 

går därför under radarn för många andra förvaltare.

Tema Gröna obligationer: 

SPP Grön Obligationsfond

Förvaltare: SPP Fonder

Typ: Obligationsfond som har hållbara investeringar som mål

SPP Grön Obligationsfond investerar i gröna obligationer som är 

utformade enligt den internationella standarden Green Bond 

Principles. Varje projekts hållbarhet verifieras av tredje part, 

vilket bidrar till transparensen. Investeringarna är öronmärkta 

till att finansiera klimatfrämjande projekt, såsom 

energieffektiviseringar i fastighets- och transportsektorn, 

förnybar energi, avfallshantering, vatten och biologisk mångfald.

Tema Hållbarhetsmålen: 

Storebrand Fornybar Energi

Förvaltare: Storebrand Asset Management

Typ: Aktiv aktiefond som har hållbara investeringar som mål

Storebrand Fornybar Energi investerar i hållbara företag som 

bidrar med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar och 

investerar i huvudsak inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk 

energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att 

använda och distribuera förnybar energi. Fonden kan också 

investeras i företag som bidrar till minskad energiförbrukning. 

Tema Hållbarhetsoptimering: 

SPP Plus-fonder

Förvaltare: SPP Fonder

Typ: Indexnära aktiefonder som främjar hållbarhet 

PLUS-fonderna är fossilfria aktiefonder med extra fokus på 

hållbarhet. Fonderna kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier 

med den traditionella indexfondens fördelar i form av låga 

avgifter och god riskspridning. Fonderna hållbarhetsoptimeras i 

tre steg: 1) Väljer in bolag med högt hållbarhetsbetyg, 2) Väljer 

in lösningsbolag och 3) Väljer bort bolag med högt CO2-utsläpp 

och styr om kapitalet till bolag med lågt CO2-avtryck. SPP PLUS-

fonder finns som aktiefonderna Sverige, Europa, Global, 

Småbolag och Emerging Markets Plus.


