Stockholm juni 2016

Navigera Global Change
Låt sparandet bidra till en bättre värld
Nu startar Navigera Global Change, en spetsig fond-i-fond med utvalda förvaltare
som ligger i framkant inom hållbarhetsförvaltning.
Hållbarhet är ett brett begrepp och har olika innebörd för olika personer. För
Navigera är hållbarhet mycket mer än hur bolagen framställer material om sitt
hållbarhetsarbete. Våra utvalda förvaltare fokuserar på vad bolagen producerar
och hur de producerar. De undersöker även hur bolagsledningarna agerar och hur
de behandlar sina medarbetare och övriga intressenter.
I Navigera Global Change är hållbarhetsanalysen av bolagen inbäddad i den
finansiella analysen. Vi ser det som en stor fördel jämfört med förvaltarteam som
använder sig av separata analyser om bolagens hållbarhetsarbete. Navigeras
utvalda fonder väljer inte bara bort bolag utan går även ett steg längre, fonderna
väljer också in bolag som kan vara med och påverka i rätt riktning.
Det finns inga perfekta bolag och en investering bör därför ackompanjeras av ett
långsiktigt påverkansarbete som består av dialog med bolagen för att göra deras
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verksamhet bättre och mer hållbar. Ditt sparande kan vara med att påverka och
bidra till denna förändring.
Pia Hagen, ansvarig förvaltare Navigera:
”Med Navigera Goblal Change vill vi investera hållbart på riktigt, med extra allt. Vi
erbjuder ett nytt sätt att placera hållbart genom en fond-i-fond som väljer innehav
där förvaltaren har en filosofisk övertygelse i hållbarhet. Där förvaltaren inte kan
tänka sig att investera i exempelvis Coca Cola då det inte är hållbart att sälja
sockrat vatten i en värld där typ 2 diabetes är ett samhällsproblem. Däremot kan de
tänka sig att investera i en biltillverkare, kanske Toyota? Toyota ska minska sina bilars
koldioxidutsläpp med 90 % bland andra mycket högt uppsatt hållbara mål. Vi vill
investera i hållbara fonder som har ESG i sitt DNA, sin ryggmärg och i sin filosofi.
Fonder som inte bara är hållbara, utan även framgångsrika i sin förvaltning.”

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är en
specialfond.
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