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Förköpsinformation – Hållbarhetsrelaterade  
upplysningar för AMFs Fondförsäkring som främjar  
miljömässiga och sociala egenskaper

För AMFs Fondförsäkring gör AMF urval kring vilka fonder som  
ska vara valbara. Valbara fonder kan skilja sig mellan olika  
erbjudanden.

När AMF väljer och utvärderar fonder till Fondförsäkring är låg avgift, hög avkast-
ning och hållbarhet viktiga bedömningskriterier. Vi följer fondernas utveckling och 
utvärderar kontinuerligt vårt utbud. AMF ställer krav på att fondbolagen ska ha 
skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar. Vi ställer också krav på att 
fonderna uppfyller AMFs grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera 
i, utifrån AMFs värdegrund eller för att det medför för stora risker. Det innebär att 
fonderna inte investerar i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution 
av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen 
samt kärnvapen). Fonderna investerar inte heller i bolag där mer än fem procent av 
omsättningen kommer från utvinning av kol. Därutöver genomlyser fonderna löpande 
innehaven för att säkerställa att samtliga bolag följer grundläggande principer för 
hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer 
för multinationella företag.

Vi anlitar en extern leverantör för att kontrollera att de fonder som erbjuds inom 
AMFs Fondförsäkring följer de principer de förbundit sig till. Två gånger om året 
granskas både svenska och utländska aktie- och räntebärande innehav. Uppföljningen 
av de externt förvaltade fonderna genomförs vidare med stöd av utvärdering som 
tillhandahålls av Söderberg & Partners enligt avtal.

Klicka på länken nedan för att se vilka fonder  
som är valbara inom AMFs Fondförsäkring.

För transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker och främjande av hållbar-
hetsrelaterade egenskaper samt metoder för hållbarhetsarbetet för alla underliggande 
fonder i AMFs Fondförsäkring, hänvisas till fondernas informationsbroschyrer. 
Klicka på länk nedan för att ta del av fondernas informationsbroschyrer.

Klicka på länken för valbara fonder, samt för att ta del av fondernas informations-
broschyrer.
https://www.amf.se/vara-fonder/fondutbud-och-kurser/
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