Skandia Link
Vår fondförsäkring, Skandia Link, främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper. Vi granskar
hur fonderna vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sina investeringar. I besluten om
vilka fonder som ska erbjudas premieras fonder som har ett relevant, systematiskt arbete med hög
kompetens inom hållbarhet. Fondens förvaltare ska även ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar.
Med utgångspunkt från vår utvärdering för vi dialoger med fondförvaltare för att påverka hur deras
hållbarhetsarbete kan utvecklas ytterligare. De fonder som inte visar vilja eller förmåga att möta våra
hållbarhetskrav väljs bort.
Vårt fondförsäkringserbjudande granskas löpande för att säkerställa ett utbud som bygger på enkelhet,
prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning. Vårt fondutbud är också noga utvalt för att våra kunder
enkelt ska kunna välja fonder efter önskemål om hållbarhetsinriktning, exempelvis fonder som främjar hållbar
utveckling eller har hållbarhet som mål, exempelvis Parisavtalets klimatmål eller FN:s globala
hållbarhetsmål.
I fondlistan finns information om våra fonder och dess hållbarhetsnivå samt profil för att kunden enkelt ska
kunna välja ett hållbart sparande. Listan synliggör hållbarhetsrelaterade bedömningar av fonderna såsom
hållbarhetsriskvärde, hållbarhetsbetyg samt koldioxidriskvärde. Vårt hållbarhetsarbete i investeringar
beskrivs också i Skandias års- och hållbarhetsredovisning samt i Skandias rapport om Kapitalförvaltning för
hållbart värdeskapande.

Hållbarhetsinriktad fondportfölj
Vår målsättning är att våra kunder ska kunna uppfylla sina placeringsbehov med fonder som fokuserar på
hållbarhetsfaktorer. Att en fond har hållbarhetsfokus innebär att fondens förvaltare aktivt väljer in
investeringar utifrån deras goda hållbarhetsegenskaper. Fonden kan också investera med fokus på ett
särskilt hållbarhetsrelaterat tema, exempelvis klimatomställning, vattenrening eller social hållbarhet. I
dagsläget erbjuder vi fonder med hållbarhetsfokus i fondförsäkring inom svenska aktier, utländska aktier
inom olika regioner, räntefonder och aktiefonder med inriktning mot teman som exempelvis klimat och miljö.
Dessa fonder framgår i vår fondlista. Vi väljer löpande in fonder som både uppfyller våra krav på
hållbarhetsfokus och gällande exempelvis avkastningspotential och avgifter.
Kunder som är intresserade av att veta hur en fond tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning kan själva
filtrera fondutbudet utifrån olika hållbarhetsparametrar. Fondlistan innehåller information om våra fonder och
dess hållbarhetsnivå samt profil för att kunden enkelt ska kunna göra egna hållbara fondval. Exempelvis
finns information om hur respektive fond tar hänsyn till hållbarhet och hur investeringar i kontroversiella
branscher och bolag undviks. Vidare syns olika hållbarhetsrelaterade bedömningar av fonderna såsom
hållbarhetsriskvärde, hållbarhetsbetyg samt koldioxidriskvärde.

