
 
 

 
 

 

 

Juni 2021  

Nu förstärker vi vårt hållbarhetsarbete och byter namn på 
våra hållbara fonder 

 
Till dig som är kund i våra hållbara fonder, 
 
SEB Investment Management har höga ambitioner med hållbarhetsarbetet och arbetar ständigt med 
att förbättra och utveckla det.  
 
I december 2020 antogs därför en ny, uppdaterad hållbarhetspolicy. Vi har också förtydligat vårt 
ställningstagande när det gäller klimatförändringar, bland annat med målsättningen om en 
koldioxidneutral investeringsportfölj år 2040. Detta gäller för alla våra fonder, inte bara våra 
hållbara fonder.  
 
I mars 2021 började vi implementera hållbarhetspolicyn. Det innebär att alla våra fonder inför 
samma höga ambitionsnivå gällande: 
 

• Integrerad hållbarhetsanalys – hållbarhet utgör en viktig del av alla våra 
investeringsbeslut och investeringsprocesser. En viktig uppgift är att identifiera företag som 
har påbörjat eller som står inför förändring och som vidtar strategiska och finansiella 
åtgärder för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i omställningen till en mer hållbar 
ekonomi.  

• Exkludering – vi väljer bort bolag som kränker mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga 
miljöskador eller är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som har stora 
utmaningar gällande hållbarhet, till exempel fossila bränslen, tobak och kommersiell 
spelverksamhet. (Läs mer om vilka bolag vi exkluderar i vår uppdaterade hållbarhetspolicy 
på seb.se/fondbolaget)  

• Aktivt ägarskap – som ägare och investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att driva 
utveckling och påverka företagen i deras hållbarhetsarbete.  

 
När vi nu arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla våra fonder finns det 
inte längre ett behov av att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder. SEB Investment 
Management har därför beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” i våra fonders namn.  
 



 

 

 
Nuvarande namn    Nytt namn 

SEB Hållbar Europa Indexnära - Lux  SEB Europa Indexnära - Lux 

SEB Hållbarhetsfond Europa   SEB Europe Equity Fund 

SEB Hållbarhetsfond Norden - Lux   SEB Nordic Equity Fund 

 
 
(Se hela listan över fonder med tillhörande ISIN på nästa sida) 

 
Namnbytet sker den 7 juli 2021 

 

Du kan läsa mer om fondbolagets hållbarhetsarbete och vår uppdaterade hållbarhetspolicy på 
seb.se/fondbolaget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fond ISIN 

SEB Hållbar Europa Indexnära C EUR LU0030164395 

SEB Hållbar Europa Indexnära C H-SEK LU1548800892 

SEB Hållbar Europa Indexnära IC EUR LU1118354460 

SEB Hållbar Europa Indexnära IC P SEK LU1032627553 

SEB Hållbar Europa Indexnära ID SEK LU1267950928 

SEB Hållbarhetsfond Europa C EUR LU0030166507 

SEB Hållbarhetsfond Europa D EUR LU0427863906 

SEB Hållbarhetsfond Europa IC EUR LU2158612528 

SEB Hållbarhetsfond Europa ICP SEK LU1032627470 

SEB Hållbarhetsfond Europa UC EUR LU1791748558 

SEB Hållbarhetsfond Norden C EUR LU0030165871 

SEB Hållbarhetsfond Norden C NOK LU1807522930 

SEB Hållbarhetsfond Norden C SEK LU1807523151  

SEB Hållbarhetsfond Norden IC EUR LU2030514330 

SEB Hållbarhetsfond Norden IC SEK LU1816660721 

SEB Hållbarhetsfond Norden UC EUR LU1748252209 

SEB Hållbarhetsfond Norden UC SEK LU1883351956 

SEB Hållbarhetsfond Norden ZC EUR LU2071392547 
 
 
 


