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FONDER

Aktiv förvaltning och hållbara investeringar med ett väl avvägt
risktagande
Vi på Cicero Fonder tror på en aktiv förvaltning och fokuserar därför på en balans mellan aktier
och räntebärande värdepapper respektive region och enskilda marknader i kombination med ett
väl avvägt risktagande.
Vi är även övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att
gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi
hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat FN:s initiativ för ansvarsfulla
investeringar - UNPRI. Fonderna avstår även från att placera i bolag där mer än 5% av
omsättningen härrör från områden som vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi och fossila
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Cicero World 0-50 är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond
med mandat att allokera 0-50% i aktier och resterande del i räntor
utifrån förvaltarens marknadsbedömning. Vid en neutral marknadssyn
är fördelningen 32,5% aktier och 67,5% räntebärande värdepapper.
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Cicero World 0-100 är en etisk aktivt förvaltad global
allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier
och räntor utifrån förvaltarens marknadsbedömning. När förvaltaren
anser att marknaden är neutral är fördelningen 65% aktier och 35%
räntebärande värdepapper.
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Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med
inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning.
Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens
aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva
derivatinstrument.
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Risknivå: 5 av 7
Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert
att hela det insatta kapitalet kan återfås. För mer information läs fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa finns tillgängliga på
www.cicerofonder.se

