Stockholm, 21 Juni 2021

Aktiespararna Topp Sverige ändrar namn till Aktiespararna Topp
Sverige Hållbar
Cicero Fonder AB har beslutat att byta namn på fonden Aktiespararna Topp Sverige till Aktiespararna
Topp Sverige Hållbar. Ändringarna har granskats och godkänts av Finansinspektionen.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och leder inte till några kostnader för befintliga andelsägare
och du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Bakgrunden till namnbytet
Cicero Fonder AB ställer höga krav på hållbarhet i sina fonder. Detta gör vi för att vi är övertygade om
att endast bolag som är långsiktiga och som har god affärsetik, tar ansvar för dess påverkan på
omvärlden samt har ett bra riskbaserat hållbarhetsarbete kan överleva på sikt. Vi väljer därför att
endast investera i långsiktigt hållbara företag.
I fonden Aktiespararna Topp Sverige Hållbar gör vi ansvarsfulla investeringar genom att välja bort
sektorer och påverka bolag. Vi väljer bort bolag som bryter mot internationella normer för miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller
kontroversiella vapen. Utöver detta tillämpar vi även en negativ etisk branschscreening. Det innebär
bl a att bolag som har en omsättning överstigande 5% inom sektorerna Alkohol, Spel, Tobak,
Pornografi och vapen exkluderas. Motsvarande gäller för fossila bränslen och kol men där har
omsättningsgränsen satts till noll procent. För att kunna påverka bolagen har vi ett samarbete med
Sveriges Aktiesparares Riksförbund så att de kan föra vår talan på bolagsstämmor. Cicero Fonder är
även medlemmar i intresseorganisationen Swesif samt UNPRI, så att vi tillsammans med andra kan
göra vår röst hörd.

Övriga ändringar
-

-

-

I samband med namnbytet kommer ett nytt index införas, SIXSRI30 (tidigare OMXS30).
Fondens målsättning är att så nära som möjligt följa SIX30SRI Index . Som objektiva
urvalskriterier används SIX30SRI Index vilket är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest
omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm och där SIX exkluderar de icke-hållbara bolag via en
systematisk regelbaserad ESG-screening. Samtliga bolag som inte uppfyller SIX
hållbarhetskriterier exkluderar från indexet
Ytterligare en andelsklass (B) har införts. De befintliga andelsägarna kommer att omföras till
andelsklass A. Detta kommer inte att medföra några konsekvenser för andelsägarna
eftersom avgiften mm är densamma.
Första insättning för andelsklass A sänks från 500kr till 100kr
Avgiften på 1% av fondandelsvärdet, eller minst 40kr, vid inlösen vid kortare tid än tre
månader, tas bort.
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Ändring av tid för begäran om inlösen. Denna ska kommit fondbolaget tillhanda senast kl.
14.30 (tidigare 14.00) bankdagar och senast kl. 12.00 (tidigare 11.00) dag före helgdag,

Mer information om fonden, faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr finner du på
vår hemsida, www.cicerofonder.se.
Med vänliga hälsningar
Christer Sterndahlen
VD, Cicero Fonder AB
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