
 



 

 

 

   

   

   

   



   

   

   

   

   



 

 

 

Hållbarhetsindikator Beskrivning av indikator Hur används indikatorn? 

Vad vill vi uppnå? 

Bolag med icke -förnybar 

energiproduktion >25% 

Investeringar i bolag där andel av icke-förnybar 

energiproduktion från icke-förnybara 

energikällor överstiger 25%. 

Fonden utesluter bolag där 

mer än 25 % av 

energiproduktionen är 

baserad på fossila bränslen. 

Investeringar i bolag verksamma 

i den fossila sektorn 

Investeringar i bolag som får mer än 0% av sina 

intäkter från produktion eller mer än 5% av sina 

intäkter från distribution av fossila bränslen. 

Fonden ska ha noll 

investeringar i fossila 

bränslen. 

  

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens 

investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den 

finansiella produkten. 
 

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de 

miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. 
 

Investeringar

Nr 1 Anpassade till 
miljörelaterade eller sociala 

egenskaper

Nr 1B Andra miljörelaterade 
eller sociala egenskaper

Nr 2 Annat



Investeringar i bolag som 

producerar eller distribuerar 

tobak, cannabis, alkohol, 

pornografi, spel, vapen, 

krigsmateriel eller kärnvapen 

Gränsvärden för produktion och distribution 

finns i tabellen ovan under rubriken ”Fonden 

väljer bort”.  

Fonden ska ha noll 

investeringar i nämnda 

branscher. 

Brott mot internationella 

konventioner och normer 

relaterade till mänskliga 

rättigheter, miljö, arbetsrätt eller 

bekämpning av korruption. 

Exempelvis FN:s Global Compact, FN:s 

vägledande principer för företag och mänskliga 

rättigheter och OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag. 

Fonden exkluderar bolag som 

systematiskt bryter mot 

internationella konventioner 

och normer utan uppvisad 

förändringsvilja. 

Vetenskapligt förankrade 

klimatmål 

Bolag som har klimatmål verifierade av Science 

Based Targets Initiative (SBTi). 

Simplicity har som fondbolag 

satt upp som mål att alla 

investeringar via Simplicitys 

fonder ska ha klimatmål 

verifierade av SBTi år 2040. 

Till år 2025 är delmålet 50 % 

och år 2030 är delmålet 75%. 

FN:s Global Compact Bolag som har anslutit sig till FN:s Global 

Compact och därmed förbundit sig till tio 

principer inom mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Simplicity har som fondbolag 

satt upp som mål att alla 

investeringar via Simplicitys 

fonder ska vara anslutna till 

FN:s Global Compact år 2040. 

Till år 2025 är delmålet 50 % 

och år 2030 är delmålet 75%. 
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