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Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering? 

Ja Nej 

Den kommer att göra ett 
minimum av hållbara 
investeringar med ett miljömål: 
___% 

 

i ekonomiska verksamheter 
som anses vara miljömässigt 
hållbara enligt EU-taxonomin 

I ekonomiska verksamheter 
som inte anses vara 
miljömässigt hållbara enligt EU-
taxonomin 

Den främjar miljörelaterade och sociala 
egenskaper och kommer, även om den inte 
har en hållbar investering som sitt mål, att ha 
en minimiandel på 0% hållbara investeringar. 

  

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter 
som anses vara miljömässigt hållbara enligt 
EU-taxonomin 

med ett miljömål I ekonomiska 
verksamheter som inte anses vara 
miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin 

 

med ett social mål 

 

Den kommer att göra ett 
minimum av hållbara 
investeringar med ett social mål: 
___%  

Den främjar miljörelaterade och sociala 
egenskaper, men kommer inte att göra 
några hållbara investeringar.  

 



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt? 

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de 

miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt? 

 

Hållbarhets-

indikatorer mäter 

uppnåendet av de 

miljörelaterade 

eller sociala 

egenskaperna 

som den 

finansiella 

produkten 

främjar. 



 

Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att 

delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål? 

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar, som den finansiella produkten är 

tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål 

för hållbara investeringar? 

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?  

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?  

 

 

 

 

 

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för 

hållbarhetsfaktorer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt? 

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de 

investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som främjas av denna finansiella produkt? 

Investerings-

strategin styr 

investeringsbes

lut på grundval 

av faktorer 

som 

investeringsmå

l och 

risktolerans. 



Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades 

innan investeringsstrategin tillämpades? 

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

 

 

 

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten? 

 

 

 

Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den 

finansiella produkten främjar? 

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål 

förenlig a med kraven i EU-taxonomin? 

100%

90%

10%

Tillgångs-

allokering 

beskriver 

andelen 

investeringar 

I specifika 

tillgångar 

Praxis för god 

styrning omfattar 

sunda 

förvaltningsstruk

turer, 

förhållandet 

mellan anställda , 

personalersättnin

g och efterlevnad 

av skatteregler.   

 



Vilken är minimiandel investeringar i omställningsverksamheter och 

 möjliggörande verksamheter? 

 

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är 

förenliga med EU-taxonomin? 

 

Vilken är minimiandelen social hållbara investeringar? 

 

Vilka investeringar är inkluderade i ”Nr 2 Annat”, vad är deras syfte och finns 

det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder? 

 

 

 

 

 

 

 

Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna 

finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller 

sociala egenskaperna som den främjar? 

Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av den finansiella produkten? 

är 

hållbara 

investeringar med 

ett miljömål som 

inte beaktar 

kriterierna för 

miljömässigt 

hållbara 

ekonomiska 

verksamheter 

enligt förordning 

(EU) 2020/853.  

Referensvärden är 

index för att mäta 

om den finansiella 

produkten uppnår 

de miljörelaterade 

eller sociala 

egenskaper som 

den främjar. 



Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets 

beräkningsmetod? 

Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex? 

Var kan man hitta den metod som används för beräkning av det valda indexet? 

 

 

 

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet? 

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: 
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