Stockholm, 7 november 2019

Cicero World 0-100 byter namn till Cicero Hållbar Mix
Cicero Fonder AB har beslutat att byta namn på fonden Cicero World 0-100 till Cicero Hållbar Mix.
Ändringarna har granskats och godkänts av Finansinspektionen.
Ändringarna 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 Cicero Hållbar Mix gör vi ansvarsfulla investeringar genom att välja bort, välja in 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. Detta innebär att vi avstår från att
placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen härrör från vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel,
pornografi och fossila bränslen. Vi väljer in bolag som anses uppfylla FN:s globala mål för en hållbar
utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och
trygga samhällen. För att kunna påverka bolagen har vi valt att bli medlemmar i
intresseorganisationen Swesif, så att vi tillsammans med andra kan göra vår röst hörd. Vi har även
inlett ett aktivt samarbete med Sveriges Aktiesparares Riksförbund så att de kan föra vår talan på
bolagsstämmor.
Med detta som bakgrund och för att göra vårt hållbarhetsarbete ännu mer tydligt har vi nu valt att
byta namn på fonden Cicero World 0-100 till Cicero Hållbar Mix.

Övrigt
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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