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BILAGA II 

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i 
artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 

2020/852  

Produktnamn: Afa Försäkring Identifieringskod för juridiska personer: Ej applicerbar

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper 

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella 
produkt?
• Strukturerat hållbarhetsarbete
• Klimatomställningen och klimatanpassningen
• God hälsa och anständiga arbetsvillkor

Främjandet av ovan nämnda egenskaper varierar beroende på tillgångsslag. Vad gäller Strukturerat 
hållbarhetsarbete genomförs exempelvis djupgående analys av riskkapitalfondförvaltares hållbarhetsarbete 
innan investeringar sker, samt kontinuerligt uppföljningsarbete under fondinvesteringen. 
Klimatomställningen och klimatanpassningen främjas bland annat genom exkluderingar av kolutvinning, 
kolkraft och kontroversiella utvinningsmetoder av fossila bränslen. Klimatriskanalyser görs av 
aktieportföljen, ränteportföljen och direktägda fastigheter. Klimatanpassningar görs löpande för direktägda 
fastigheter. Afa Försäkring investerar även i gröna obligationer. Vad gäller God hälsa och anständiga 
arbetsvillkor gör Afa Försäkring impact-investeringar med fokus på bland annat hälsa. Afa Försäkring stöttar 
även globala påverkansinitiativ för att främja mänskliga rättigheter, inklusive anständiga arbetsvillkor i de 
bolag vi investerar i. I förvaltningen av portföljen beaktas även hållbarhetsrisker genom styrande dokument 
och processer för identifiering och hantering av hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisker avses 
miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle 
kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Det systematiska hållbarhetsarbetet 
förväntas på sikt påverka avkastningen positivt.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja Nej 

Den kommer att göra ett 
minimum av hållbara 
investeringar med ett miljömål: 
___% 

i ekonomiska verksamheter 
som anses vara miljömässigt 
hållbara enligt EU-taxonomin 

i ekonomiska verksamheter 
som inte anses vara 
miljömässigt hållbara enligt EU-
taxonomin 

Den främjar miljörelaterade och sociala 
egenskaper och kommer, även om den inte 
har en hållbar investering som sitt mål, att ha 
en minimiandel på ___% hållbara investeringar 

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter 
som anses vara miljömässigt hållbara enligt 
EU-taxonomin 

med ett miljömål i ekonomiska 
verksamheter som inte anses vara 
miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin 

med ett socialt mål 

Den kommer att göra ett 
minimum av hållbara 
investeringar med ett socialt 
mål: ___%

Den främjar miljörelaterade och sociala 
egenskaper, men kommer inte att göra 
några hållbara investeringar 

Hållbarhetsindikato
rer mäter 
uppnåendet av de 
miljörelaterade eller 
sociala 
egenskaperna som 
den finansiella 
produkten främjar. 

Hållbar investering: 
en investering i 
ekonomisk 
verksamhet som 
bidrar till ett 
miljömål eller socialt 
mål, förutsatt att 
investeringen inte 
orsakar betydande 
skada för något 
annat miljömål eller 
socialt mål och att 
investeringsobjekten 
följer praxis för god 
styrning. 

EU-taxonomin är ett 
klassificeringssystem 
som läggs fram i 
förordning (EU) 
2020/852, där det 
fastställs en 
förteckning över 
miljömässigt 
hållbara ekonomiska 
verksamheter. 
Förordningen 
fastställer inte någon 
förteckning över 
socialt hållbara 
ekonomiska 
verksamheter.  
Hållbara 
investeringar med 
ett miljömål kan vara 
förenliga med kraven 
i taxonomin eller 
inte.   



Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av
de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella 
produkt?

Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är 
tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål? 

• Koldioxidavtryck för aktie- och företagsobligationsportföljer
• Andel gröna obligationer
• Andel impact-investeringar
• Andel fossilfria transporter i fastighetsförvaltningen
• Andel förnybar energi i fastighetsförvaltningen

Ej applicerbar. Afa Försäkring har valt att inte rapportera kring hållbara investeringar under 
Disclosureförordningen på grund av rådande oklarheter kring definitionen av vad en hållbar investering 
innefattar.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella 
produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några 
miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering? 

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer beaktats? 
Ej applicerbar. 

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter? Beskrivning: 
Ej applicerbar. 

Ej applicerbar. 

Huvudsakliga 
negativa 
konsekvenser är 
investeringsbesluts 
mest negativa 
konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer 
som rör miljö, sociala 
frågor och 
personalfrågor, 
respekt för mänskliga 
rättigheter samt 
frågor rörande 
bekämpning av 
korruption och 
mutor. 

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt 
vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-
taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.  

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den 
finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna 
finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-
kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för 
några miljömål eller sociala mål.  
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Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer?

Ja, 

Afa Försäkring beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser på olika sätt beroende på tillgångsslag. 
Vad gäller publika aktieinvesteringar och företagsobligationer genomförs negativ screening av 
företag innan nyinvesteringar görs och portföljerna screenas två gånger per år av den oberoende 
controllerfunktionen i linje med de exkluderingskriterier som stipuleras i Afa Försäkrings Riktlinjer 
för ansvarsfulla investeringar, som finns tillgängliga på www.afaforsakring.se. Afa Försäkring 
kartlägger även den svenska aktieportföljen och företagsobligationsportföljen vad gäller bland 
annat företagens klimatrapportering och målsättning, arbetsplatsolyckor och jämställdhet för att 
identifiera och adressera eventuella negativa konsekvenser. Afa Fastigheter använder sig av ett 
certifierat energiledningssystem för att säkerställa ständiga förbättringar vad gäller 
energieffektivitet och därmed undvika energiineffektiva fastigheter. Vad gäller statsobligationer 
har Afa Försäkring en process för att undvika huvudsakliga negativa konsekvenser som bygger på 
data från bland andra Transparency International och Världsbanken. Vid investeringar i externt 
förvaltade fonder ska förvaltningen vid urval och beslut om nyinvesteringar göra en 
hållbarhetsanalys av såväl förvaltaren som den aktuella fonden. Placeringar ska ske i fonder och 
med förvaltare där analysen visar att hållbarhetsfaktorer och risker hanteras på ett sätt som ligger 
väl i linje med vår interna förvaltning. Vid osäkerhet är regeln att i första hand avstå från placering. 

Afa Försäkrings hållbarhetsarbete, inklusive information om hållbarhetsrelaterade egenskaper 
som främjas genom portföljförvaltningen och huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer rapporteras i enlighet med den mall som avser regelbundna upplysningar för 
de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna 1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 
och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 som finns tillgänglig i den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten publiceras på www.afaforsakring.se/om-afa-
forsakring/hallbarhet/

Nej 

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Afa Försäkrings investeringsstrategi styrs av de av styrelsen antagna dokumenten; Placeringsriktlinjer, 
Investeringsriktlinjer, Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och Ägarpolicy. Afa Försäkrings tillgångar ska 
investeras på ett aktsamt sätt. Detta innebär att tillgångarna ska investeras på ett sätt som beaktar Afa 
Försäkrings verksamhet och solvensnivå med avseende på portföljens säkerhet, kvalitet och likviditet. 
Investeringar ska även göras på ett sådant sätt att en god riskspridning uppnås. Detta innebär att 
placeringstillgångarna ska spridas över olika tillgångsslag, marknader, branscher/sektorer och emittenter i syfte 
att reducera de finansiella riskerna. Inget enskilt direkt eller indirekt engagemang får därför ur risksynpunkt ha 
en betydande inverkan på totalavkastningen. 

Tillgångsportföljens sammansättning ska anpassas till Afa Försäkrings försäkringsåtaganden så att Afa 
Försäkrings utbetalningar vid var tid kan uppfyllas givet dess särskilda förutsättningar. För att säkerställa att 
tillgångarna vid varje tidpunkt är tillräckliga och matchar Afa Försäkrings försäkringsåtaganden och utbetalningar 
ska hänsyn tas till företagets samtliga risker, inklusive sådana risker som identifieras i Afa Försäkrings årliga 
process för egen risk och solvensbedömning (ORSA-process).

Syftet med Afa Försäkrings arbete med ansvarsfulla investeringar är att bidra till det övergripande målet om att 
långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningen av kapitalet. Över tid ska arbetet bidra till hållbart 
värdeskapande, sett utifrån finansiella samt miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer. I 
Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar anges principer och regler för processen avseende ansvarsfulla 
investeringar inom Afa Försäkrings kapitalförvaltning – från investeringsbeslut till aktivt ägande och uppföljning 
av placeringsverksamheten. Riktlinjerna ska, tillsammans med Afa Försäkrings Ägarpolicy tydliggöra hur Afa 
Försäkring ska arbeta med ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar omfattar 
samtliga tillgångsslag.

www.afaforsakring.se
www.afaforsakring.se/om-afa-forsakring/hallbarhet/


Följande metoder används för att integrera hållbarhetsrisker, eller för att främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper.

Portföljförvaltningen väljer in
Hållbarhetsfaktorer är en av flera viktiga faktorer som beaktas i investeringsprocessen och vid 
investeringsbeslut, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs. Inför investeringsbeslut 
utvärderas företagens väsentliga hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter genom en holistisk analys av 
företagets affärsmodell. Afa Försäkring är övertygade om att företag som hanterar väsentliga hållbarhetsrisker 
och som genom hållbara affärsmodeller kan skapa nya affärsmöjligheter har bättre förutsättningar att skapa 
långsiktigt värden.

Portföljförvaltningen väljer bort
I portföljen placeras inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster, alternativt får endast fem 
eller tio procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker avse verksamhet som är hänförlig till den 
angivna produkten eller tjänsten. Exakta gränser för de olika kriterierna tydliggörs i Afa Försäkrings Riktlinjer för 
ansvarsfulla investeringar, som finns tillgängliga på www.afaforsakring.se.

Produkter och tjänster

 Klusterbomber, personminor
 Kemiska och biologiska vapen
 Kärnvapen
 Tobak
 Spel om pengar
 Pornografi
 Rekreationscannabis
 Arktisk oljeborrning
 Förbränningskol
 Hydraulisk spräckning (’fracking’)
 Oljesand

Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global 
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och affärsetik.

Afa Försäkring investerar inte i företag vars agerande verifierat bryter mot internationella normer avseende 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö eller antikorruption och där företaget inte visar tydliga tecken på att 
komma tillrätta med problemen under en rimlig tid. Två gånger om året screenas innehaven i portföljen av en 
den oberoende controllerfunktionen för att kontrollera att de företag vi investerar i följer internationella 
normer. Om företag som bryter mot internationella normer identifieras genom screeningen presenteras de för 
finansutskottet som fattar beslut om avyttring alternativt fortsatt ägande.

Portföljförvaltningen påverkar
Afa Försäkring använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Portföljförvaltningen har 
kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar inriktning. Mycket av arbetet i aktieanalysen går ut på 
att förstå hur företaget påverkas av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och där är dialogen med 
företaget central.

Afa Försäkring samarbetar med andra ägare i valberedningar, via Institutionella Ägares Förening, Svensk 
Försäkring, UN PRI, samt genom informella kontakter. Afa Försäkring använder huvudsakligen årsstämman för 
att utöva ägarinflytande. Vi deltar om möjligt vid årsstämmor i Sverige, men av praktiska skäl endast vid enstaka 
årsstämmor i utlandet. I de fall Afa Försäkring tillhör de allra största ägarna i ett företag deltar vi ofta i 
valberedningen där beslut till årsstämman förbereds. Valberednings viktigaste uppdrag är att föreslå en 
kompetent och väl sammansatt styrelse, något som är avgörande för ett aktiebolags möjligheter att ge hög 
avkastning till sina ägare.

Afa Försäkring använder en rad källor för sin hållbarhetsanalys, inklusive externa källor, information från 
innehavsbolaget, samt egna bedömningar. Externa källor som används inkluderar publik information från bland 
andra Transition Pathway Initiative, Världsbanken, Transparency International och Freedom House. Afa 
Försäkring köper också information avseende företags hållbarhetsarbete från Sustainalytics.
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Uppföljning av hållbarhetsarbetet
Afa Försäkring följer löpande upp att riktlinjer och styrande dokument efterlevs genom daglig kontroll av 
hållbarhetslimiter.

Kapitalförvaltningschef, hållbarhetsansvarig, samt representanter från alla tillgångsslag har månatliga möten där 
hållbarhetsarbetet diskuteras, bereds och följs upp.

Två gånger om året screenas alla aktie- och ränteinnehav av en extern tjänsteleverantör för att säkerställa att 
våra riktlinjer och exkluderingskriterier efterlevs. Om företag som bryter mot våra riktlinjer identifieras genom 
screeningen, presenteras de för finansutskottet som fattar beslut om avyttring alternativt fortsatt ägande.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de 

investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala 

egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

• Strukturerat hållbarhetsarbete:
Investeringsstrategin är bindande vad gäller att en tillgångsslaganpassad hållbarhetsanalys ska göras 
innan nyinvesteringar.

• Klimatomställningen och klimatanpassningen:
Investeringsstrategin är bindande vad gäller förbud mot investeringar i företag med involvering 
kolutvinning, kolkraft och kontroversiella utvinningsmetoder av fossila bränslen enligt de gränsvärden 
som stipuleras i Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar. Investeringsstrategin är inte bindande vad 
gäller andel investeringar i gröna obligationer.

• God hälsa och anständiga arbetsvillkor:
Investeringsstrategin är bindande vad gäller förbud mot investeringar i företag som bryter mot 
internationella konventioner, bland andra ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard för 
arbetsvillkor. Investeringsstrategin är inte bindande vad gäller andel impact-investeringar.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som 
beaktades innan investeringsstrategin tillämpades? 

Ej applicerbar.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten? 
Afa Försäkrings Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar beskriver praxis för god styrning i 
investeringsobjekten, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till 
arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler. Afa Försäkring investerar 
inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån bland andra FN:s Global Compact, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
korruption och FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter. Afa Försäkring 
är även aktiv i Institutionella Ägares Förening och följer deras rekommendationer, bland annat vad 
gäller att svenska aktiemarknadsbolags incitamentsprogram ska vara rimligt utformade.

Investeringsstrategi
n styr 
investeringsbeslut 
på grundval av 
faktorer som 
investeringsmål och 
risktolerans. 

Praxis för god 
styrning omfattar 
sunda 
förvaltningsstruktur
er, förhållandet 
mellan anställda, 
personalersättning 
och efterlevnad av 
skatteregler.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?
Afa Försäkrings tillgångar ska fördelas med cirka en tredjedel aktier, en knapp tredjedel räntebärande 
tillgångar och en dryg tredjedel illikvida tillgångslag. Drygt hälften av de illikvida tillgångsslagen utgörs av 
amerikanska och europeiska alternativa investeringar och resten består av svenska fastigheter. En tredjedel av 
de räntebärande tillgångarna består av svenska realobligationer och resten av nominella obligationer, där 
drygt hälften är svenska och resten är amerikanska eller europeiska. Knappt hälften av aktieinvesteringarna 
sker i Sverige och resten sker i Nordamerika, Europa och Japan. Afa Försäkrings investeringsstrategi är inte 
bindande vad gäller minimiandel investeringar som används för att uppfylla de ovan nämnda miljörelaterade 
och sociala egenskaperna och Afa Försäkring förbinder sig inte att göra hållbara investeringar.

Tillgångsallokeri
ng beskriver 
andelen 
investeringar i 
specifika 
tillgångar. 
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Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper 

som den finansiella produkten främjar?
Afa Försäkring använder inte derivat för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper. Handel i 
derivat får endast ske i syfte att effektivisera förvaltningen eller för att skydda tillgångarna mot olika 
risker i enlighet med Investeringsriktlinjerna. Exempelvis får derivat användas för att effektivt ändra 
portföljens duration, flytta exponering mellan geografiska marknader eller vid allokering mellan 
tillgångsslag.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens
investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den 
finansiella produkten. 

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till 
de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. 

Investeringar

Nr 1
Anpassade till 

miljörelaterade 
eller sociala 
egenskaper

Nr 2 Annat

 Taxonomiförenliga 
verksamheter 
uttrycks som en 
andel av följande: 

-

-

-

omsättning, vilket
återspeglar
andelen av
intäkterna från
investeringsobjekt
ens gröna
verksamheter
kapitalutgifter,
som visar de gröna
investeringar som
gjorts av
investeringsobjekt
en, t.ex. för en
omställning till en
grön ekonomi
driftsutgifter, som
återspeglar
investeringsobjekt
ens gröna
operativa
verksamheter.

Möjliggörande 
verksamheter gör 
det direkt möjligt för 
andra verksamheter 
att bidra väsentligt 
till ett miljömål. 

Omställningsverksa 
mheter är 
verksamheter som 
det ännu inte finns 
koldioxidsnåla 
alternativ tillgängliga 
för och som bland 
annat har 
växthusgasutsläpp på 
nivåer som 
motsvarar bästa 
prestanda. 

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga 
med kraven i EU-taxonomin?
Ej applicerbar.

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med 

EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur 

taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med 

avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan 

den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den 

finansiella produkten som inte är statliga obligationer. 

* I dessa grafer avses med ”statliga obligationer” samtliga exponeringar i statspapper

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
inklusive statliga obligationer*

Taxonomiförenliga

Övriga investeringar

2. Taxonomiförenlighet hos investeringar,
exklusive statliga obligationer*

Taxonomiförenliga

Övriga investeringar

100%100%
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Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter 
och möjliggörande verksamheter? 
Ej applicerbar.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är 
förenliga med EU-taxonomin?
Ej applicerbar.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar? 
Ej applicerbar.

Vilka investeringar är inkluderade i ”Nr 2 Annat”, vad är deras syfte och finns 
det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder? 
Afa Försäkring klassificerar enbart gröna obligationer och impact-investeringar som ”Nr 1 Anpassade till 
miljörelaterade eller sociala egenskaper”. Övriga investeringar klassificeras i nuläget som ”Nr 2 Annat”. 
Syftet med investeringarna är kopplat till Afa Försäkrings uppdrag, vilket är att förvalta kapitalet för att 
trygga framtida försäkringsersättningar och samtidigt bidra till en långsiktigt låg och stabil nivå på våra 
försäkringspremier. Samtliga investeringar omfattas av ovan nämnda investeringsstrategi, inklusive 
Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar som bland annat innehåller miljörelaterade och sociala 
minimiskyddsåtgärder, såsom förbud mot investeringar i företag som bryter mot internationella 
konventioner utifrån FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena 
miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, FN:s vägledande principer om företagande och 
mänskliga rättigheter samt ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard för arbetsvillkor.

 är hållbara 
investeringar med 
ett miljömål som 
inte beaktar 
kriterierna för 
miljömässigt 
hållbara ekonomiska 
verksamheter enligt 
EU-taxonomin.  

Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna 
finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala 
egenskaperna som den främjar? 

Inget specifikt index har valts som referensvärde.

Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller 

sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?  

Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets 

beräkningsmetod? 

Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex? 

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet? 

Referensvärden är 
index för att mäta 
om den finansiella 
produkten uppnår 
de miljörelaterade 
eller sociala 
egenskaper som 
den främjar. 

Ej applicerbar.

Ej applicerbar.

Ej applicerbar.

Ej applicerbar.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet? 

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen
 www.afaforsakring.se/om-afa-forsakring/Kapitalforvaltning/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/ 

www.afaforsakring.se/om-afa-forsakring/Kapitalforvaltning/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/
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