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            Stockholm december 2022 

 
 

 

PP Pension fondförvaltning  
 

Avseende PP Pension Tjänstepensionsförening, 802005-5573 

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om 
hållarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). 

 

 

Vår process för att välja ut fonder inom ramen för vår fondförsäkring  

PP Pension väljer fonder som ska ingå i sitt fondförsäkringserbjudande utifrån en rad faktorer 
exempelvis utveckling av historisk avkastning och risk, hållbarhet samt bedömning av framtida 
förmåga till avkastning liksom de fondbolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och verkar för 
ökad hållbarhet. PP Pensions arbete utgår från etik, mänskliga rättigheter samt demokrati och 
baseras på vetenskap. 

 

PP Pensions väljer fonder med utgångspunkt i hållbara internationella normer. Vägledande är att så 
långt det är möjligt ska välja fondbolag som undertecknat FNs principer för ansvarsfulla och 
hållbara investeringar. 

 
SFDRs artikelklassificering baserat på hur hållbar en finansiell produkt är  

EUs-förordning 2019/2088 - Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella 
sektorn, SFDR – har till syfte att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation.  

Regelverket ställer krav på att det ska framgå i vilken utsträckning en finansiell produkt tar hänsyn 
till hållbarhet samt hur den påverkar miljö- och sociala frågor för att sen kategoriseras in i följande 
olika artiklar. 

Artikel 8 – Finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Artikel 9 – Finansiella produkter som har hållbar investering som mål. 

Artikel 6 – Finansiella produkter som inte har en hållbarhetsprofil. 

 
Våra fonder kategoriserade utifrån SFDR artikelklassificering 

Inom ramen för PP Pensions fondförvaltning erbjuds ett antal fonder där majoriteten är 
klassificerade av fondbolagen som artikel 8 och artikel 9 fonder, det vill säga hållbara fonder  
enligt SFDR. På följande sida PP Pensions fonder listade utifrån SFDRs artikelklassificering. 
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Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper 

PP Pension Aktieallokeringsfond 
Öhman Realräntefond 
Öhman Marknad Global A 
Öhman Investment Grade 
Swedbank Robur Östeuropafond A 
Swedbank Robur Asienfond A 
Swedbank Robur Access Mix A 
Skagen M2 
Skagen Global 
SEB Sweden Equity Fund 
SEB Sverige Indexfond B 
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 
MGI Global Equity Fund 
Mercer Diversified Growth Fund 
Lannebo Småbolag 
JP Morgan Global Focus 
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 
DNB Fund Nordic Equities retail A 
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI 
Danske Invest India 
Carnegie Sverigefond A 
Carnegie Listed Private Equity A 
Carnegie Fastighetsfond Norden 
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 
BlackRock GF China 
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 
 

Fonder som har hållbar investering som mål 

SEB Global Equal Opportunity C (SEK) 

 

Fonder som varken främjar miljö eller sociala egenskaper eller har  
hållbar investering som mål 

SEB Asset Selection 
Lynx Dynamic 
JP Morgan Russia Fund 
BlackRock Global Small Cap 
Acadian Emerging Market 

 

 

 



 Sid 3 (3) 

 

Presentation av våra fonders hållbarhetsrelaterade information  

Vi vill ge dig bästa förutsättning att välja rätt fond utifrån dina preferenser för hållbarhet.  
På PP Pensions fondtorg visas varje fonds hållbarhetsinformation och fördjupad information når  
du genom att klicka in på respektive fond. 

 

Hållbarhetsrelaterad information i enlighet med SFDR 

Önskar du fördjupad information om fondernas hållbarhetsrelaterade information finns den 
presenterad under varje specifik fonds prospekts.  

Varje fondbolag ska presentera fondernas hållbarhetsrelaterade information på sin webbplats 
liksom en sammanställning över fondens negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Det 
sistnämnda kravet är nytt och ska presenteras senast den 30 juni 2023. 

 

Hållbarhetsinformation som inte är regelverksstyrd 

Vårt fondtorg innehåller även hållbarhetsinformation som Morningstar presenterar, dock är den inte 
regelverksstyrd. 

 


	Stockholm december 2022
	PP Pension fondförvaltning

