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Pareto Asset Management arbetar systematiskt med 
etiska värderingar i alla sina fonder och får inte göra 
investeringar som utgör en oacceptabel risk för att 
medlen kommer att bidra till oetiska handlingar. Vår 
globala fond Pareto Global Corporate Bond tar nu detta 
ett steg längre som den första svanenmärkta kredit-
fonden i Sverige.

- Pareto Global Corporate Bond har haft en tydlig 
investeringsprocess sedan vi lanserade fonden 2015. 
Vi valde bort sektorer från första början med högre 
risk som råvaror, gambling/gaming, tobak och vapen, 
säger Stefan Ericson, Head of Fixed Income i Pareto 
Asset Management. - En ”negativ screening, kom-
binerad med positiv screening” i hållbara bolag och 
mer defensiva industrier är något som vi tror kommer 
skapa en bättre långsiktig avkastning för våra kunder.

- Vi är väldigt stolta över att vara den första kredit-
fonden i Sverige som får denna kvalitetsstämpel, 
avslutar Ericson.

Svanenmärkt fond 
Svanenmärket ställer höga krav på fondens portföljval 
genom bland annat uteslutande av vissa företag, 
inkluderande av andra och transparens.

- Sparare runt om i Norden får nu också anledning till 
att investera i en svanenmärkt kreditfond som upp-
fyller tuffa hållbarhetskrav. Tidigare har det varit mest 
aktivt förvaltade aktiefonder som uppfyllt våra krav. 
Det är både bra och nödvändigt att floran nu breddas, 
säger Per Sandell, Affärsområdeschef för Finansiella 
tjänster på Nordisk Miljömärkning. 

Svanenmärket på en fond innebär inte att alla före-
tagen i fonden är hållbara eller utan problem och 
utmaningar. Svanens krav på fonden syftar till att, 
genom sina investeringar kan påverka marknader, 
branscher och företag i en mer hållbar riktning.

Pareto Asset Management 
Pareto Asset Management (PAM) är ett dotterbolag till 
Pareto Group, som har 900 anställda och ett eget ka-
pital på cirka 7,3 miljarder norska kronor. PAM har ett 
förvaltat kapital på 37 miljarder kronor, uppdelad på 
fonder och diskretionär förvaltning. Vi är 55 anställda 
och har kontor i Oslo, Stockholm och Frankfurt.
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Sveriges första svanenmärkta kreditfond
Pareto Asset Management har fått fonden Pareto Global Corporate Bond godkänd 
som den första svanenmärkta kreditfonden i Sverige.
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