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Lista med kort information om fondens placeringar sorterad i fondnummerordning

Innehållet grundas på information från fondbolagen.

Pensionsmyndigheten kan inte garantera att sakinnehållet är riktigt eller fullständigt.

ID Kort information om fondens placeringar

103606 Svenska småbolagsaktier. Bred spridning på företag och branscher.

104786 Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer.

106849 Skapa långsiktig och god avkastning åt sina investerare genom att diversifiera portföljen mellan bolag/sektorer.

111096 Strävar efter ett stort inslag av lönsamma, tillväxtorienterade företag med stabil utveckling.

111518 Norska obligationer med 2-4 års effektiv löptid.

112755 Aktivt förvaltad räntefond, räntebärande 100%.

114819 Indexnära aktiefond som placerar globalt med målet att efterlikna sitt jämförelseindex MSCI World Net.

116111 Aktiv förvaltning i EMEA-regionen, byggd på fundamental analys.

117002 Blandfond med svenska räntebärande placeringar samt svenska och globala aktier.

117176 Fonden investerar huvudsakligen i aktier utgivna av bolag som är lokaliserade på tillväxtmarknader.

118000 Global aktiefond som investerar i high dividend yield aktier.

122432 Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut att investera främst i marknadsnoterade bolag i Europa.

123679 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar i aktier utgivna av företag i hela världen.

123901 I ett normalläge 50 % i aktier och 50 % ränteplaceringar.  Placeringarna görs globalt

129924 Fonden investerar i nordic räntebärande värdepapper främst utgivna av företag.

131409 Obligationsfond som placerar i realobligationer utgivna av svenska staten eller företag.

134593 Placeringsinriktning är att i investera i företagsobligationer och företagscertifikat.

140491 Strävar efter ett stort inslag av lönsamma, tillväxtorienterade företag med stabil utveckling.

140673 En indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden.

142679 Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt och slår sitt riktmärke genom att investera i japanska företag.

144501 Fonden placerar i europeiska räntebärande värdepapper nominerade i euro genom aktiva val av obligationer.

146928 Aktivt förvaltad aktiefond med särskilda hållbarhetskriterier. Ej branschspecifikt men med inriktning Sverige.

147348 Huvudsakligen norska aktier. Aktivt aktieval och branschstyrning.

150649 Indexnära aktiefond som placerar i företag i USA med målet att efterlikna sitt jämförelseindex MSCI USA Net.

151001 Aktiv strategi är att överträffa indexet MSCI EMU över ett rullande treårsgenomsnitt

152181 Stort inslag av mindre bolag med hög grad av särprägel och väl definierad och beprövad affärsidè.

152835 Svenska och globala aktier, cirka 50/50. Bred spridning på företag, branscher och länder.

153007 Aktiv värdeorienterad global förvaltning av ett begränsat antal bolag av hög kvalitet byggd på fundamental analys.

153833 Fonden har flexibel tillgångsallokering och investerar i aktier i nya marknader.

158261 Med hjälp av fundamental bolagsanalys placerar fonden främst i svenska bolag i olika branscher.

159442 Fonden investerar i japanska småbolag.

165755 Fonden investerar i aktier och har ett norskt investeringsmandat.

167114 Fonden placerar huvudsakligen i indexfonder i Norden och globalt samt i svenska räntefonder.

167643 Fonden investerar i aktier och har ett globalt investeringsmandat.

170423 Aktivt förvaltad Sverigefond.

170894 Fonden investerar i aktier i företag vilka är belägna eller bedriver en väsentlig del av sin verksamhet i Indien.

173435 Fonden placerar globalt i obligationer utgivna av utvecklingsländer.

174490 Skapa långsiktig kapitaltillväxt.

176503 En indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska aktiemarknaden.

178509 Fonder strävar efter att uppnå utdelning och värdestegring till måttlig volatilitet.

182584 Aktiefond som placerar i finska aktier och aktierelaterade instrument.

182759 Aktivt förvaltad aktiefond som investerar i europeiska små- och medelstora börsnoterade kvalitetsbolag.

183178 Huvudsakligen norska aktier. Aktivt aktieval och branschstyrning. Brett diversifierat.

184119 SPP Global Solutions investerar i hållbara bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar.

184416 Aktivt förvaltad Sverigefond, aktier 75%, räntebärande 25%.

184580 Delphi Global A2 är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på den globala aktiemarknaden.

189258 Placerar globalt i företag verksamma inom vattenförsörjning och -rening.

191080 För att ge långsiktig kapitaltillväxt i form av tillgångar.

191676 Investeringarna sker i aktier inom teknologi-, media- och telekom som är noterade på de globala börserna.

192146 Långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i aktier i mindre bolag som är registrerade i Japan.

194092 Fonden placerar i teknologiföretag globalt.

201111 Indexnära fond med god riskspridning på lång sikt efterlikna utv på de aktiemarknader fonden investerar på.

202002 Bolag relaterade till miljövård, demografisk förändring samt IT och telekom.

203067 Placerar främst på den svenska men också övriga nordiska aktiemarknader. Fonden har hållbar inriktning.

205832 Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltad mixfond som söker avkastning globalt.

206250 Placerar i företag som är noterade på världens tillväxtmarknader.

212332 En indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenske aktiemarknaden.



ID Kort information om fondens placeringar

214163 Fonden placerar i räntepapper och instrument utfärdade av främst den svenska staten, bostadsinstitut och företag.

214338 De olika tillgångsklassernas viktning kan variera mellan noll och hundra procent.

215996 Generationsfond som placerar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument.

220244 Aktivt förvaltad Sverigefond. 100% aktier.

224493 Normalt 1/3 vardera svenska aktier, utländska aktier och svenska räntor. Etiska placeringskriterier.

229625 Fonden investerar i företagslån på tillväxtmarknaderna med högt och lågt kreditbetyg.

229922 Fonden placerar i hälsovårdsföretag över hela världen.

231100 Fonden investerar i företag som är verksamma på utvecklingsmarknader världen över.

233585 Fonden investerar i aktier i bolag som har sin hemvist i Folkreplubliken Kina.

235291 För att ge långsiktig kapitaltillväxt i form av tillgångar.

237834 Placerar huvudsakligen i nordiska små och medelstora börsbolag, med marknadsvärde på högst 3,0 mdr euro.

238832 Fondens medel placeras i aktier i Europa enligt en aktiv värdeinriktad strategi.

241661 Målet är att slå avkastningen på EM Corporate bond marknaden genom analys, obligationsval, samt makro analys.

242081 Fonden en aktivt förvaltad räntefond som placerar i svenska räntepapper med en genomsnittlig duration upp t. 10år.

242495 Fonden placerar i börsbolag verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

243022 Fonden placerar huvudsakligen i indexfonder i Norden och globalt samt i svenska räntefonder.

245381 Delfonden strävar efter att ge en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i  småbolag i Asia Pacific

246868 Investeringar med exponering mot Hong Kong, Kina och Taiwan.

248161 En indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden.

249995 Carnegie Rysslandsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i välskötta ryska bolag.

250167 Det syftar till långsiktig tillväxt genom att investera i europeiska små och medelstora företag av hög kvalitet.

250878 Fond för aktier från tillväxtekonomier i Asien

252411 Indexfond som ger en avkastning som i stort motsvarar utvecklingen för MSCI World Index Free.

256362 Amerikanska och kanadensiska aktier. Bred spridning på företag, branscher och länder.

259903 Fonden placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument i såväl stora som små bolag i Ryssland.

260497 SKAGEN m2 är en global aktiefond som investerar i börsnoterade företag med koppling till fastigheter.

260919 Placerar över hela världen i aktier i bioteknologi- och läkemedelsföretag.

262741 För att ge långsiktig kapitaltillväxt i form av tillgångar.

265512 Placerar i obligationer i flera regioner, men valutasäkrar samtliga utländska innehav.

269357 Fonden placerar i små och medelstora bolag huvudsakligen i Sverige.

271478 Målet är att uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än index.

272898 Aktiefond där 60 procent av fondens innehav ska ha anknytning till Småland.

275495 Fonden investerar i Japanska aktier med en fundemental analys som deras investeringsprocess.

277491 Minst 70 % investeras i potentiellt högavkastande obligationer med låga kreditbetyg utgivna i hela världen.

278853 Fonden placerar huvudsakligen i indexfonder i Norden och globalt samt i svenska räntefonder.

280867 Aktiefond som investerar i främst större europeiska företag. Stil: värdeorienterad stockpicking.

280925 Fonden investerar i en diversifierad portfölj av euroobligationer med hög kreditvärdighet.

282517 En aktiefond som placerar globalt men med tyngdpunkt på de amerikanska och europeiska aktiemarknaderna.

282632 Aktiv global förvaltning, byggd på fundamental analys.

283408 Aktiefond som placerar globalt i företag huvudsakligen inom informationsteknologisektorn.

285990 Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i högkvalitativa amerikanska små

286294 Fonden är en aktiefond som investerar i nordiska små och medelstora företag.

287656 Generationsfond som placerar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument.

290072 Aktiespararna Topp Sverige är en indexfond som placerar i de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

291906 Strävar efter ett stort inslag av lönsamma, tillväxtorienterade företag med stabil utveckling.

292193 Främst aktier på Stockholmsbörsen. Bred spridning på företag och branscher.

294322 Försöka att överträffa indexet MSCI World Index över ett rullande treårsgenomsnitt genom en bred global portfölj

294918 Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med kort löptid som placerar i svenska räntebärande värdepapper.

295857 Fonden är en indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för tillväxtmarknader.

296327 Aktiv värdeorienterad global förvaltning, byggd på fundamental analys. Minimum 50% i Norden.

296749 Placerar globalt i leverantörer av telekommunikationsutrustning och tjänster.

300996 Placeringar i amerikanska så kallade "large caps" med tyngdpunkten på tillväxtpapper.

301580 Aktiefond som placerar i utländska och svenska aktier och aktierelaterade instrument i många branscher.

302760 Fonden investerar globalt i aktier, obligationer och kortfristiga värdepapper.

303701 Aktivt förvaltad blandfond som placerar i svenska aktier, räntebärande värdepapper och medel på konto i bank.

304659 Långsiktig värdeökning vid placeringar i aktier/ aktierelaterade instrument i bolag med exponering mot USA.

305185 Svenska räntebärande instrument med en kortare genomsnittlig räntebindningstid än ett år.

305243 Långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i tillväxtmarknader globalt.

307306 Målet för fonden är att uppnå en långsiktig god avkastning till en väl avvägd risk.

308908 Kort räntebärande placering med både låg kredit- och ränterisk.

309492 CB European Quality Fund är en aktiefond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt.

313320 Minst 70% investeras i aktier i företag med säte/huvuddelen av sin verksamhet i mindre utvecklade länder i Asien.



ID Kort information om fondens placeringar

313742 Fonden placerar i fastighets-, bygg- och projektutvecklingsbolag på de nordiska marknaderna.

314682 Fonden placerar huvudsakligen i indexfonder i Norden och globalt samt i svenska räntefonder.

316752 Fonden investerar globalt i en diversifierad portfölj av obligationer i olika marknader.

317040 En avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P Developed SmallCap Index genom en bred global portfölj

318469 Aktiv norsk förvaltning byggd på fundamental analys.

320176 Aktiefond med placering mot fastighets- och byggbolag främst på nordiska marknaderna.

320358 Fonden placerar i stora internationella bolag som alla är ledande inom sitt verksamhetsområde.

320762 Blandfond (generationsfond) som placerar i aktier och räntepapper både i Sverige och i utlandet.

321828 Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i högkvalitativa asiatiska bolag (exklusive Ja

324665 Finländsk aktiefond.

328021 Aktivt förvaltad aktiefond med särskild inriktning på placeringar i svenska noterade aktier.

330324 Delfonden mål är att överträffa NYSE Arca Gold Miners Index

330746 Fonden är en lång räntefond som innehåller svenska stats- och bostadsobligationer.

331686 Aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer i svenska kronor och med fokus på Norden.

331983 Räntefond SEK med korta placeringar i statspapper och andra värdepapper med hög säkerhet.

332156 Aktiefond som investerar i företag som bedriver verksamhet i eller med fastigheter i Norden.

334409 För att ge långsiktig kapitaltillväxt i form av tillgångar.

336826 Investeringar i europeiska så kallade "large caps" som är ledande i respektive sektor.

338590 Fonden investerar i guldaktier över hela världen.

339184 Aktiv förvaltning. Målsättning är stabil och positiv avkastning.

339473 Aktiefond som placerar i nordiska små och medelstora bolags aktier och aktierelaterade instrument.

341362 Fonden investerar globalt i noterade Private Equity-bolag, vilka som aktiva ägare utvecklar företag.

344739 Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag på den svenska aktiemarknaden.

349150 Minst 70 procent investeras i aktier i länder i områden som genomgår en snabb ekonomisk tillväxt.

350512 Fonden placerar huvudsakligen i indexfonder i Norden och globalt samt i svenska räntefonder.

352872 Delfonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet genom en bred aktieportfölj i USA

354290 Aktiv nordisk förvaltning, byggt på fundamental analys.

356063 Små och medelstora bolags aktier inom EU och Schweiz, ej Norden. Börsvärde är huvudsakligen lägre än 4 mrd EUR.

357483 Aktivt förvaltad fond med inriktning på Norden, fokus på bolag med attraktiva aktier eller företagsobligationer.

357658 Hållbar indexfond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

359315 Generationsfond som placerar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument.

360495 Aktiefond som investerar i USA.

362327 Fonden fokuserar sina placeringar på små och medelstora bolag främst i Kina och Indien.

365981 Aktiv strategi är att överträffa Topix index över ett rullande treårsgenomsnitt genom en bred Japanportfölj

366154 Delfonden strävar efter att överträffa indexet MSCI World (återinvesterad utdelning) under den rekommenderade inne

367698 Eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i företag registrerade i Europa.

367987 Fonden placerar på aktiemarknaderna i tillväxtländerna.

368407 Placerar i en diversifierad portfölj av östeuropeiska aktier.

374421 Fonden investerar globalt i bolag med intressen i hälsovård och medicinska teknologier.

384107 Fonden investerar främst i aktier i amerikanska företag.

384750 Cicero Avkastning är en räntefond som placerar både i korta och långa ränteinstrument.

385401 Fonden placerar i större asiatiska företag, främst i företag på de största aktiemarknaderna.

386870 Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden.

388298 Delphi Nordic är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de nordiska börserna.

389239 Fonden investerar i bioteknikbolag och forskningsbolag med huvudsaklig verksamhet i USA.

391482 En blandfond som investerar i svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument.

391896 Fonden investerar i företag på den kinesiska marknaden.

393314 Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen

393488 Hållbar indexfond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på globala aktiemarknaderna.

395434 Fonden fokuserar på aktier i företag med säte i Thailand.

401695 Fonden investerar i globala aktier inom informationsteknologi samt hård- och mjukvara.

401810 Att överträffa indexet MSCI Pacific Index (exkl. Japan) över genom investera i Stillahavsregionen ex Japan

403642 Blandfond med exponering mot olika tillgångsslag. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen.

404236 Placerar i aktier i företag i ett flertal tillväxtländer.

405704 Fonden placerar globalt i främst gröna obligationer utgivna av internat. organisationer, företag och kommuner.

407064 En indexnära aktiefond som isöker efterlikna utvecklingen på den globala aktiemarknaden inkl tillväxtmarknader.

407775 Eftersträvar kapitaltillväxt genom investeringar i aktier i företag som är registrerade i USA.

408062 Aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett begränsat antal (35-70) attraktiva bolag i Asien exkl. Japan.

408484 Fonden placerar globalt med 75% i aktier och 25% i obligationer och penningmarknadsinstrument.

408898 Danske Invest Global Corporate Bonds investerar i globala företagobligationer.

410258 Fonden investerar i finansbolag över hela världen.

416867 Fonden placerar i svenska småbolag.



ID Kort information om fondens placeringar

416982 Placerar i aktier i världens 25 ledande läkemedels- och bioteknologibolag.

418699 Fonden placerar i svenska finansiella räntebärande instrument.

419101 Aktiefond som investerar i bolag som som har en betydande del av sina intäkter från framväxande marknader.

420463 Fonden är en aktiefond som placerar i små och medelstora svenska företag.

420646 Fonden placerar i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument.

422709 Fonden är en koncentrerad, aktivt förvaltad global aktiefond bestående av i normalfallet 25-35 bolag.

427310 En blandfond som investerar i svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument.

429316 Hållbar indexfond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på tillväxtländernas aktiemarknad.

430975 Blandfond, anpassar fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper efter hur nära du är tänkt pensionsår.

433862 Aktiefond som placerar på den ryska marknaden och i utländska företag med tyngdpunkt på Ryssland.

434274 Fonden är en indexnära fond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i världens tillväxtregioner

439471 Global branschfond med inriktning på telekom, information, media och underhållning.

442483 East Capital Östeuropafonden kan investera i alla östeuropeiska länder.

442897 Aktivt förvaltad räntefond som investerar i korta räntebärande värdepapper i svenska kronor, med fokus på Norden.

443721 Fonden modellerar egenskaper av ett index som beskriver utvecklingen av eurodenominerade statsobligationer.

443895 Placerar globalt i företrädesvis större företag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och hälsovård.

444315 Fonden placerar globalt med 50 % i aktier, 50 % i obligationer och penningmarknadsinstrument.

446088 Fonden investerar i företag över hela världen vars verksamhet rör teknologisektorn.

447086 Fonden är en aktivt förvaltad global fond som placerar i aktier, räntebärande instrument och derivat.

449090 Fonden placerar i aktier i olika länder och branscher över hela Östeuropa.

450981 Aktiefond som investerar brett i svenska värdepapper. Stil: värdeorienterad stockpicking.

456475 Fonden placerar i aktier på den amerikanska aktiemarknaden.

459891 En indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på tillväxtländernas aktiemarknad.

460899 Investerar i skuldebrev med fast eller rörlig ränta emitterade av statliga emittenter i hela världen.

463141 En blandfond som investerar i svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument.

465147 Fonden investerar i globala investmentbolag och bolag med investmentbolagskaraktär.

465914 Fonden följer Solactive ISS ESG Screened Sweden 100 Tradable Index, exkl de som inte uppfyller hållbarhetskraven.

469692 Nordea Indienfond är en aktiefond som främst placerar på den indiska marknaden.

469817 Obligationsfond i SEK med placeringar i realränteobligationer.

470104 Fonden placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Japan.

475301 Globala aktier. Bred spridning på företag, branscher och länder.

475897 Investerar i aktier i Västeuropa.

477729 För att ge långsiktig kapitaltillväxt i form av tillgångar.

478313 En kort räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper.

479550 Placerar i aktier i de 25 bolag som äger världens starkaste varumärken.

479725 Globalfond med en koncentrerad aktieportfölj som följer etiska riktlinjer.

479840 Fonden placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Europa.

480145 Fonden placerar globalt med 75% i obligationer och penningmarknadsinstrument och 25% i aktier.

481911 Fonden investerar i gruv- och metallbolag över hela världen.

484923 Fonden placerar i nordiska aktier i många olika branscher.

484980 Investeringar sker enligt en strukturerad investeringsprocess baserat på kvalitet, värde, risk och prestation.

487108 Aktivt förvaltad aktiefond med särskild inriktning på placeringar i reala tillgångar.

490292 Aktivt förvaltad fond med inriktning på Sverige, bransch- och indexoberoende. Kan placera i en rad olika instr.

492306 Fonden placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Europa.

494427 Asiatiska Stjärnor (Asian Stars) är en asiatisk aktiefond med en kombination av finansiell analys och ESG-analys.

496497 Fonden placerar främst i realränteobligationer i svenska kronor.

496729 Fonden investerar i aktier i företag som skapar, implementerar eller kommersialiserar ny teknik.

498972 En blandfond som investerar i svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument.

500976 Fonden är en global småbolagsfond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn.

501981 Aktiv värdeorienterad global förvaltning byggd på fundamental analys.

502633 Generationsfond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper men även i aktier.

502922 Fonden investerar i globala aktiemarknader, huvudsakligen inom naturresurser.

504100 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar på de asiatiska aktiemarknaderna (exkl Japan).

505586 Fonden är aktivt förvaltad med inriktning mot företag verksamma i Indien.

511139 Amerikanska aktier. Bred spridning på företag och branscher.

515554 Aktivt förvaltad globalfond byggd på trendbaserad investeringsfilosofi och koncentrerad portfölj (max 30 bolag).

515676 Fonden placerar i mindre företag på den svenska aktiemarknaden.

515973 Fonden placerar huvudsakligen i obligationer från ledande industriländers valutor (utom yen).

517508 Aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag.

517748 Fonden investerar i bolag vars verksamhet är utvinning, produktion och distribution av energi.

520692 Aktiefond som placerar i Nordamerika, framförallt i USA.

520759 Global aktiefond som investerar i aktier i olika branscher över hela världen.



ID Kort information om fondens placeringar

521104 Placeringar i nordiska bolag med hemort Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island.

523050 Den här fonden investerar tematiskt i en diversifierad portfölj med börsnoterade aktier över hela världen.

524702 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar i räntebärande värdepapper i SEK utgivna av stater och företag.

528133 Fonden placerar främst i stora och medelstora företag på Stockholmsbörsen.

532558 Fonden investerar primärt i aktier i företag som bedriver en verksamhet i sektorn för naturtillgångar.

534800 Aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument.

536806 Fonden investerar i aktier i naturtillgångar som gruvdrift, energi och jordbruk.

537639 Fonden investerar i företagsobligationer, med fokus på god återbetalningsförmåga, balansräkning och likviditet.

538462 Placerar i marknadsnoterade aktier i hela Europa.

538751 Fonden fokuserar på bolag med litet börsvärde registrerade i Europa.

541235 Strävar efter ett stort inslag av lönsamma kvalitetsbolag med stabil utveckling.

545426 Globala aktier. Bred spridning på företag, branscher och länder.

545541 Räntefond med relativt låg risknivå.

546960 Blandfond med exponering mot olika tillgångsslag. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen.

551507 Fonden är en indexnära fond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i USA.

551804 Investerar endast i amerikanska statsobligationer.

553578 Fonden investerar i globala företag inom alternativa energikällor och energiteknologier.

554691 Placerar i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

555466 Placeringar i aktier och aktierelaterade instrument på globala marknader.

556589 Fonden placerar i mindre och medelstora bolag noterade i Europa.

560599 Spiltan Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer.

562421 Aktiefond som investerar i globala bolag, både små, medelstora och stora bolag kan investeras i.

562728 Aktiefond som investerar brett i norska värdepapper. Stil: värdeorienterad stockpicking.

563965 Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som placerar i företag på de globala aktiemarknaderna.

564849 Europeiska Stjärnor (Asian Stars) är aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna.

570044 Fonden placerar i finländska bolag som enligt Evlis bedömning har goda tillväxtmöjligheter.

570630 Fonden är en indexnära aktiefond som innehåller aktier från Europas utvecklade marknader.

571695 Delphi Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de europeiska börserna.

572637 Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i räntebärande värdepapper.

574293 Fonden är en räntefond som har en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 10 år.

574582 Fonden placerar i nordiska eurodenominerade penningmarknadsinstrument.

577833 Fonden är en indexnära aktiefond innehåller 50-80 aktier från Stockholmsbörsen.

581371 Global aktiefond med relativt hög risknivå.

582791 Japanska aktier. Bred spridning på företag och branscher.

584912 Carnegie Småbolagsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i mindre svenska bolag.

587337 Fonden är en indexnära fond och placeringarna efterliknar sammansättningen av indexet OMX Stockholm Benchmark.

596429 Generationsfond som placerar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument.

598557 Aktiefond som investerar brett i nordiska värdepapper. Stil: värdeorienterad stockpicking.

599795 Fonden är en blandfond som placerar i krediter, räntebärande värdepapper, globala och svenska aktier.

606103 Fonden investerar i globala räntebärande värdepapper främst utgivna av företag.

608463 Fonden investerar i företag i asien förutom Japan.

610121 Fonden är en blandfond och placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska räntebärande värdepapper.

610410 Fonden är en indexfond som investerar i svenska aktier enligt SIX30-indexet.

613133 Nordea Swedish Bond Stars är en svensk korträntefond där man integrerar finansiell analys med ESG analys.

613729 Indexfond som placerar i aktier efter etiska restriktioner som ingår i MSCI World Index Free.

615310 Fonden är en aktivt förvaltad global fond som placerar i aktier, räntebärande instrument och derivat.

616797 Att överträffa indexet S&P 500 över ett rullande treårsgenomsnitt genom bred en USA-portfölj

617670 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar huvudsakligen i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan

621631 Fonden placerar i masskuldebrev med kort återstående löptid emitterade i euro.

625236 Fonden investerar i börsnoterade små företag med säte i USA.

629543 Fonden följer Solactive ISS ESG Screened Europe Index som består av bolag på den europeiska aktiemarknaden.

635623 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

639633 Fonden är en absolutavkastande fond som investerar globalt i tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror.

642298 Fonden är en indexnära aktiefond som innehåller 50-100 aktier från marknaden i Stillahavsregionen ex. Japan.

643700 Aktivt förvaltad Sverigefond.

644005 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar i aktier utgivna av företag inom läkemedel, medicin- och bioteknik.

644294 Fonden investerar i företag i fastighetsbranschen över hela världen.

645952 Placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier.

647669 De olika tillgångsklassernas viktning kan variera mellan noll och hundra procent.

648964 En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med lång räntebindningstid.

651679 Fonden har fokus på Norden och placerar i främst företags- och statsobligationer med olika löptider.

652628 Att överträffa indexet S&P Japan SmallCap över ett rullande treårsgenomsnitt genom investering i japanska småbolag



ID Kort information om fondens placeringar

653097 Fonden placerar i företag som har sin verksamhet på, eller mot, den kinesiska marknaden.

654459 Europeiska aktier. Bred spridning på företag, branscher och länder.

658997 Fonden är en indexnära globalfond.

660704 Fonden investerar mestadels i börsnoterade företag med hög utdelning på de nya europeiska maknaderna.

660829 Fonden investerar företrädesvis i Floating Rate Notes (FRN) utgivna eller valutasäkrade i svenska kronor.

661066 Fonden investerar i aktier på latinamerikanska tillväxtmarknader.

664482 Fonden placerar främst i företagsobligationer utgivna av europeiska företag.

666370 Investerar i aktier utfärdade av aktiebolag som är noterade eller handlade i Kina, Hongkong och Taiwan.

666495 Fonden investerar främst i aktier i företag i Europa.

668269 Fonden investerar i nordiska aktier.

670091 Fondens tillgångar investeras huvudsakligen i bolag som är börsnoterade på tillväxtmarknaderna.

671453 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

677534 Placerar främst i räntepapper såsom statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer.

678128 Fonden är en indexnära aktiefond som innehåller 350-400 från den amerikanska marknaden.

679837 Fonden är aktivt förvaltat med investeringar i aktier utgivna av företag Latinamerika och Mellanamerika.

680124 Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfondföretaget AMUNDI INDEX MSCI WORLD.

681783 Placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument på den svenska aktiemarknaden.

687442 Fonden investerar huvudsakligen i aktier utgivna av små och medelstora bolag i Norge.

687509 Fonden investerar i företag som använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen.

688986 Investerar i företag som är aktiva i branschen för generiska läkemedel och specialläkemedel.

690693 Investerar globalt i aktier.

694539 Fonden placerar i små och medelstora svenska bolag.

696898 Fonden investerar i bolag baserade i Europa eller med omfattande verksamhet i Europa.

698952 Att aktivt investera globalt i marknadsnoterade bolag med hänsyn till särskilda hållbarhetskriterier.

700310 Fonden placerar främst i obligationer utgivna av företag och organisationer.

707281 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

715955 Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfondföretaget AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS.

717496 Fonden investerar globalt i aktier i företag av alla storlekar.

717611 En kort räntefond som placerar i svenska och och utländska räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument.

717900 Fonden fokuserar på marknaden för eurodenominerade högavkastande obligationer.

718205 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar i korta räntebärande värdepapper i SEK med en löptid på högst 1 år.

719674 Indexnära aktiefond som placerar i företag i Sverige med målet att efterlikna sitt jämförelseindex OMXSBCapGI.

720201 Skapa långsiktig kapitaltillväxt.

721035 Koncentrerad aktieportfölj med små och medelstora svenska bolag, vanligtvis 20-30 bolag.

721506 Aktivt förvaltad räntefond som investerar i så kallade gröna obligationer med uttalade hållbarhetsteman.

723270 Fonden följer en s.k. passiv investeringsstrategi för att efterlikna sammansättningen av MSCI World Index.

726117 Obligationsfond SEK med placeringar i statspapper och andra värdepapper med hög säkerhet.

727057 Aktivt förvaltad global fond som normalt har en exponering mot aktiemarknaden om 95% av fondförmögenheten.

734491 Fonden är en svensk indexfond som följer SIX 30 Return Index.

743112 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

747899 Blandfond (generationsfond) som placerar i aktier och räntepapper både i Sverige och i utlandet.

749192 Blandfond som placerar i Sverige och utomlands. Normalt placeras 50 % i aktier och 50 % i räntepapper.

750075 Fonden följer Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index som består av bolag på tillväxtmarknader.

751495 Fonden placerar i aktier utgivna av mindre och medelstora företag på de nordiska aktiemarknaderna.

752204 Aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher i Ryssland.

753731 Fonden fokuserar på aktier i företag med säte i Kina.

755033 Fonden investerar i företag med verksamhet inom såväl virkesområdet som andra trätjänster och träprodukter.

755090 Fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper inom euroområdet.

755504 Indexnära aktiefond som placerar i företag i Europa med målet att efterlikna indexet MSCI Europe Net.

757575 Långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i aktier i bolag som är registrerade i Japan.

759100 Fonden investerar huvudsakligen i aktier utgivna av bolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

764951 Fonden placerar i europeiska aktier. Tyngdpunkten ligger på bolag med ett stabilt kassaflöde.

768499 Fonden söker att maximera avkastning i US Dollar genom att investera i indiska småbolag.

768556 Fonden investerar i amerikanska aktier som förvaltaren anser vara undervärderade.

771030 Globala tillväxtföretag med tyngdpunkt på USA, inom branscher som läkemedel, telekom och teknologi.

778944 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

780411 Fondens primära målsättning är att ge en avkastning i linje med tillgångsklassen med så låg risknivå som möjligt

783720 Blandfond (generationsfond) som placerar i aktier och räntepapper både i Sverige och i utlandet.

785022 Aktiefond som placerar i Sverige och globalt i olika företag och olika branscher.

785493 Placerar i huvudsak i nordiska småbolag, med marknadsvärde på högst 800 milj. euro.

785907 Fonden följer Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index som består av bolag på aktiemarknaden globalt.

791863 Skapa långsiktig kapitaltillväxt.



ID Kort information om fondens placeringar

792697 Sverigefond med en koncentrerad aktieportfölj, vanligtvis 20 till 30 bolag.

793109 Fonden placerar globalt i aktier på de utvecklade marknaderna.

804385 Fonden investerar i amerikanska bolag som visar god tillväxt.

806869 Aktivt förvaltad fond med inriktn. på Sverige, bransch- och indexoberoende. Kännetecknas av koncentrerad portfölj.

810465 Placerar i europeiska företag med varaktig tillväxtpotential.

811117 Fonden är aktivt förvaltat med investeringar i aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

814772 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

814947 Minst 70 procent investeras i aktier från företag med säte eller huvudsakliga verksamhet i Europa.

819557 Blandfond (generationsfond) som placerar i aktier och räntepapper både i Sverige och i utlandet.

820852 Aktiefond som placerar i nordiska företag i olika branscher.

823096 Placerar i aktier i Asien och Stillahavsregionen, varav en stor del i Japan.

825109 Aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Östeuropa.

829945 Svensk blandfond. Placerar normalt 50% i aktier och 50% i obligationer och likviditet.

832360 Fonden är en generationsfond som anpassar placeringarna  i takt med att sparmålet närmar sig.

832717 Fonden är en lång räntefond som placerar i företagsobligationer och -certifikat som främst är knutna till Norden.

834788 East Capital Rysslandsfonden investerar huvudsakligen i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen.

838383 Carnegie Asia är en fokuserad aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med huvudsaklig verksamhet i Asien

838441 Fonden är en svensk indexfond som investerar på den svenska börsen.

840033 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar huvudsakligen i bolag på den amerikanska aktiemarknaden.

840090 Fonden är en räntefond som placerar i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar.

842690 Aktivt förvaltad. Fokus på Sverige, små- och medelstora företag, där de medelstora dominerar.

844100 Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i svenska realränteobligationer, vilka ger avkastning justera

844522 En blandfond som investerar i svenska och utländska aktier och svenska räntebärande instrument.

846527 Att aktivt investera i marknadsnoterade bolag i Sverige med hänsyn till särskilda hållbarhetskriterier.

848069 Fokuserar på aktier i stora och medelstora bolag i högteknologibranscher.

848770 Investerar i huvudsak i aktier som handlas på börserna inom euro-området.

850776 Minst 70 procent investeras i aktier i företag i USA.

852079 Fondens primära målsättning är att ge en avkastning i linje med tillgångsklassen med så låg risknivå som möjligt

855387 Blandfond (generationsfond) som placerar i aktier och räntepapper både i Sverige och i utlandet.

856682 Aktiefond som placerar i mindre och medelstora svenska företag inom olika branscher.

857037 Fondens mål är att delvis investera i ett aktieindex och försöka upprätthålla 90% av substansvärdet på årsbasis.

861104 Aktivt förvaltad blandfond. Företrädelsevis svenska aktier och räntebärande värdepapper. Aktieallokering 50-100%.

861229 Fonden är en aktiefond med särskild inriktning mot gränsmarknader (s k Frontier)

861757 En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Norden. Placeringarna sker i stora och medelstora företag.

863522 Skapa positiv avkastning under alla marknadsförhållanden (absolutavkastningsstrategi)

865063 Eftersträvar kapitaltillväxt genom investeringar i europeiska (exklusive UK) värdepapper.

865774 Fonden placerar i räntebärande värdepapper noterade i Sverige med snittlöptid på högst 1 år.

870907 Aktivt förvaltad aktiefond med fokus på globala frontiermarknader.

874271 Placerar aktivt i aktier i indiska företag genom diversifierad portfölj.

874560 Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i gröna företagsobligationer.

878520 Aktivt förvaltad blandfond. Främst svenska aktier och räntebärande papper, mellan 0-100%.

879114 Global blandfond med normalt 70 procent aktier och 30 procent räntebärande värdepapper.

882126 Placerar i kinesiska aktier inklusive Taiwan och Hong Kong.

882358 Att aktivt investera i räntebärande värdepapper med fokus på USA och Europa med hänsyn till hållbarhetskriterier.

886606 Minst 70% investeras i aktier i företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Kina eller Hongkong.

887497 Placerar globalt i företag med god affärspotential som arbetar för minskning av växthusgaserna.

887901 Fondens primära målsättning är att ge en avkastning i linje med tillgångsklassen med så låg risknivå som möjligt

896761 Aktiefond som placerar i små och medelstora europeiska företag inom olika branscher.

899773 Fonden investerar i en väl diversifierad porfölj av större och välpositionerade företag i Europa.

900894 Max avk på investeringar i högavkastande räntebärande värdepapper utgivna av företag och stater.

901181 Aktiv sektorfördelning och bolagsval sker utifrån en unik rankingmodell inom EU-marknaden.

901603 Fonden placerar i räntebärande värdepapper noterade i Sverige med snittlöptid på 3 mån - 10 år.

904904 Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i svenska aktier.

908277 Fonden är en aktiefond som har en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader.

910109 Placerar aktivt i aktier i japanska företag genom diversifierad portfölj.

912220 Global aktiefond som genom sina placeringar förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning.

914945 Fonden placerar i aktier i Asien, med inriktning mot Fjärran Östern, exklusive Japan.

916122 Fonden investerar primärt i företag baserade i länder anslutna till EMU-samarbetet.

916189 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar i aktier utgivna av företag i Sverige.

917955 Placerar i aktier i icke-japanska asiatiska företag.

920439 Fonden investerar i en väl diversifierad portfölj av japanska aktier.

922435 Minst 70 procent investeras i särskilt attraktiva aktier samt i mindre tillväxtföretag i Asien exkl Japan.



ID Kort information om fondens placeringar

923383 Investerar i förstklassiga kvalitetsföretag verksamma på exklusiva konsumentmarknader.

928341 Placerar globalt i  företag inom den hälsovårdsindustrin (läkemedel, bioteknologi, hälsorelaterad service).

929224 Fonden följer Solactive ISS ESG Screened USA Index som består av bolag på den amerikanska aktiemarknaden.

934711 Fonden är en lång räntefond som huvudsakligen placerar global i företagsobligationer och företagskrediter.

938845 AGCM Fund - Asia Growth Sub-Fund investerar huvudsakligen i bolag med betydande tillväxt i Asien.

941096 Placerar i företag över hela världen. Etiska kriterier gällande människa och miljö.

946285 Fondens riskmålsättning är att bevara minst 75% av den högsta andelskursen på ett års sikt.

950774 Fonden placerar i aktier i tillväxtmarknader över hela världen.

952010 Fonden placerar i aktier utgivna av mindre och medelstora företag på den svenska aktiemarknaden.

955435 Fondens tillgångar placeras aktivt i euronominerade företagsobligationer inom segmentet High Yield.

958264 Minst 70% investeras i aktier i företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Kina eller Hongkong.

959502 Placeringarna görs i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating.

964767 Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag.

968420 Placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen.

968891 Placerar i aktier av företag med produkter/tjänster som ökar säkerheten för individer/företag.

971010 Fonden investerar främst i en portfölj av globala gröna obligationer av hög kvalitet främst denominerade i euro

972497 Fonden är en kort företagsobligationsfond, där fondens genomsnittliga räntebindningstid maximalt får vara 1 år.

973263 Flexibel fond som passar alla marknadslägen. Höga krav på ägare, ledning och vinstkvalitet.

976506 SEF är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

976928 Placerar i stora och medelstora svenska företag. Etiska kriterier gällande människa och miljö.

978981 Indexnära aktiefond som placerar i Asien ex Japan med målet att efterlikna indexet MSCI AC Asia Ex Japan.

980284 Nordiska företagsobligationer i high yield-segmentet.

981175 Blandfond med hög andel svenska räntebärande placeringar samt svenska och globala aktier.

981340 Fonden följer en s.k. passiv investeringsstrategi för att efterlikna sammansättningen av MSCI Europe Index.

982116 Fondens riskmålsättning är att bevara minst 80% av den högsta andelskursen på ett års sikt.

983593 För att ge långsiktig kapitaltillväxt i form av tillgångar.

984187 Aktiv värdeorienterad global förvaltning byggd på fundamental analys.

986604 Fonden placerar huvudsakligen i stora nordamerikanska bolag i olika branscher.

987784 Fonden investerar i aktier på europeiska utvecklingsmarknader.

987842 Fonden är aktivt förvaltad med investeringar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Östeuropa & Afrika

989491 Fondens tillgångar investeras globalt i aktier.

992099 Fonden investerar i aktier som det handlas med i länder i Asien, exklusive Japan.

994095 Minst 70% investeras i aktier i företag med huvuddelen av sin verksamhet i Asien och Stillahavsområdet (ej Japan).

995571 Fonden är en aktiefond som placerar på de globala tillväxtmarknaderna.

997403 Global blandfond som eftersträvar långsiktigt stabil avkastning genom investeringar i olika tillgångsslag.


