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Beskrivning
Lannebo Komplett är en aktivt förvaltad fondandelsfond som placerar i ett urval av Lannebo Fonders aktie- och räntefonder. Som högst får aktieandelen i fonden motsvara
60 procent av fondförmögenheten och räntedelen får uppgå till 100 procent.

Fonden saknar hållbarhetskriterier inom detta område

Fonden väljer in
Fonden väljer bort
Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.
Klusterbomber, personminor

0%

Fondbolagets kommentar
Fonden är en fond-i-fond som investerar i fondb olagets egna fonder, i vilka denna produkt är otillåten. Fonden kan enligt fondb estämmelserna investera i
externt förvaltade fonder och i sådant fall säkerställs produktexkluderingen via en genomlysning av de underliggande innehaven två gånger per år.
Kemiska och biologiska vapen

0%

Fondbolagets kommentar
Fonden är en fond-i-fond som investerar i fondb olagets egna fonder, i vilka denna produkt är otillåten. Fonden kan enligt fondb estämmelserna investera i
externt förvaltade fonder och i sådant fall säkerställs produktexkluderingen via en genomlysning av de underliggande innehaven två gånger per år.
Kärnvapen

0%

Fondbolagets kommentar
Fonden är en fond-i-fond som investerar i fondb olagets egna fonder, i vilka denna produkt är otillåten. Fonden kan enligt fondb estämmelserna investera i
externt förvaltade fonder och i sådant fall säkerställs produktexkluderingen via en genomlysning av de underliggande innehaven två gånger per år.

Fondbolaget påverkar

Fonden saknar hållbarhetskriterier inom detta område

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.
Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
Lanneb o Fonder samarb etar med Sustainalytics som två gånger per år granskar ifall något innehav b ryter mot internationella normer och konventioner
eller är involverat i särskilt inhumana vapen.
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Lanneb o Fonder har en intern hållb arhetskommitté som driver det interna arb etet framåt.

Ytterligare information
Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
http://www.lanneb ofonder.se/hel--och-halvarsrapporter
Uppdateringsfrekvens:
Halvårsvis
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav pub liceras månadsvis här: http://www.lanneb ofonder.se/rapporter-faktab lad
Fondbolaget publicerar Fondbolagens Förenings hållbarhetsöversikt
Länk:
http://www.lanneb ofonder.se/ansvarsfulla-investeringar
Övrigt
Fondbolagets kommentar
Lanneb o Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och är medlem i Swesif, Sweden Sustainab le Investment Forum.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete
kontakta fondbolaget.
Länk till hemsida:

http://www.lannebofonder.se/

Kontaktinformation:

För mer information kring Lannebo Fonders hållbarhetsarbete kontakta Maria Nordqvist, Hållbarhets- och
ägaransvarig. maria.nordqvist@lannebofonder.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.
Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna
jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs
riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.

