Spara till dina drömmar
samtidigt som du gör
världen lite bättre
Spara i Swedbank Humanfond så bidrar du årligen med två
procent av ditt sparande till Riksidrottsförbundets viktiga
arbete med ledarutveckling för barn och ungdomar. Pengarna delas ut på Hjärtedagen i februari varje år. För 2016 fick
Riksidrottsförbundet drygt 1,2 miljoner kronor.

Läs mer på swedbank.se/humanfond

Vill du göra
världen bättre?
Tänk lite mer
på dig själv.
Humanfond

Swedbank Humanfond
Tycker du om idén att spara till dina drömmar samtidigt som du gör världen lite bättre? Då kan Swedbank Humanfond vara något för dig.
Swedbank Humanfond är en bred aktiefond som placerar i svenska
företag som har ett bra hållbarhetsarbete. Det innebär att företagen vi
investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och
affärsetik.

Carl-Fredrik Lorenius

Två procent av fondens värde delas årligen ut till anslutna ideella
organisationer som är inriktade på bland annat bistånd, hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, mission, miljö, natur och forskning. Du väljer
själv vilken ideell organisation som du vill stödja. Och eftersom vi tycker
att dina pengar gör bäst nytta hos dig och de ideella organisationerna,
betalar du ingen fondavgift alls. På så sätt kan du spara till en bättre
framtid för dig själv, samtidigt som du skapar en bättre samtid för
många andra.

Fondens avkastning
Under 2016 steg Humanfonden med 11,5 % i avkastning jämfört mot sitt jämförelseindex (OMX Stockholm Benchmark Cap Gross) som steg 9,2 %?
Utmärkelser
Humanfond blev främsta ideella fond 2011 och 2012. Det franska konsultföretaget Axylia Conseil delar
årligen i samarbete med Morningstar ut priset “The [profit for Non Profit] Award” i Paris. Ideella fonden
Swedbank Humanfond har fått priset två år i rad.
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Fondens namn

Swedbank Humanfond

Fondbolag

Swedbank Robur Fonder AB

Startdatum

1990-06-28

Säte

Sverige

Fondförmögenhet

2094 miljoner SEK

Riskklass

6 av 6

Detta produktblad innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Robur. För att avgöra om produkten är
lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina
personliga önskemål.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder
som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din
återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Uppdaterat 2017-02-09

Förvaltningsavgift 0 %

