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Hållbara och ansvarsfulla investeringar är viktigt för 

oss sedan lång tid tillbaka. DNB signerade UNPRI, ett 

internationellt nätverk för ansvarsfulla investeringar, som 

första nordiska bank redan 2006. DNB har idag ett starkt 

team på fem personer som arbetar med frågor kring 

hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Vi har riktlinjer för hållbara investeringar som gäller alla våra 

fonder, även indexfonder, vilket innebär att  

vi påverkar bolag i en hållbar riktning och väljer bort de 

bolag som bryter mot internationella konventioner och våra 

riktlinjer för hållbara investeringar. DNB integrerar risker 

och möjligheter i frågor om miljö, sociala förhållanden 

och ägarstyrning i fondernas investeringsbeslut och även 

genom att utöva ett aktivt ägarskap.

DNB är en av Nordens största och ledande bank- och 

finanskoncerner med global närvaro.

Ansvarsfulla investeringar
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DNB Renewable Energy



Investera i en hållbar framtid DNB har erfarenheten

Världen är under förändring och fossilbranschen 

utför sin sista strid. Investeringar i hållbar och 

förnybar energi ökar lavinartat. Klimatpolitik har 

länge varit en av de största drivkrafterna för utve-

cklingen av förnybar energi. Idag är det även viktigt 

att ta tillvara på den energi vi redan har. Ny tekno-

logi inom energieffektivisering av produktion, 

distribution och lagring av energi kommer att vara 

minst lika viktigt framöver som själva produktionen 

av ny energi.

DNB Renewable Energy är en global aktiefond 

inom sektorn förnybar energi. Fonden placerar i 

företag inom sol-, vatten-, och vindkraft men också 

i bolag inom energibesparing, energilagring samt 

effektivisering av energiproduktion. Förvaltarna 

bedriver djup fundamental analys, följer fler än 700 

bolag globalt ifrån investeringsuniverset och från 

detta väljer de ut en koncentrerad portfölj på cirka 

25-45 bolag.

DNB Renewable Energy satsar fullt ut på en hållbar framtid. Fonden 

investerar inom förnybar energi vilket vi menar är bolag som aktivt bidrar till att 

reducera energirelaterade utsläpp och där den förnybara energiverksamheten 

i bolaget är den viktigaste drivande orsaken för aktieutvecklingen. Det är 

sådana bolag vi investerar i, företag som satsar på en hållbar framtid!

Christian Rom har lång erfarenhet 

inom sektorn för förnybar energi 

och har förvaltat fonden sedan 

2010. Stian tillträdde som förvaltare 

för fonden i februari 2021. Teamet 

inkluderar även Laura McTavish som 

arbetar som analytiker.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

FONDEN FINNS TILLGÄNGLIG HOS

Christian Rom är ansvarig förvaltare av DNB 

Renewable Energyoch blev en del av teamet 2010. 

Christian har en bakgrund som aktieanalytiker och 

har lång erfarenhet inom sektorn för  förnybar energi. 

Stian Uealand anslöt som förvaltare den 1 februari 

2021. Teamet inkluderar även Laura McTavish som 

arbetar som analytiker. Laura kommer närmast från 

DNBs ESG-team.

Fondnamn: DNB Renewable Energy 
ISIN: LU0302296149 
Årlig avgift: 1,56%*  
samt prestationsrelaterad avgift på  
20% av överavkastningen 
PPM-nummer: 216755 

Hållbarhetsklass: artikel 9, mörkgrön 

Morningstars hållbarhetsrating:  
T T T T T 
* I årlig avgift ingår fast förvalnings- 
avgift 1,50% plus luxemburgskatt  
0,05% samt andra kostnader exklusive 
prestationsbaserad avgift. 

FONDFAKTA

Fondfakta ovan avser 2021. Historiken till vänster 
avser avkastning efter alla avgifter och i SEK. 

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka 

och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare 

information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse som finns 

på dnb.se/fonder och som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.

HISTORISK AVKASTNING PER 2021-12-31

3 år 5 år 10 år

+152% +171% +376%

Stian Ueland, Laura McTavish och Christian Rom

Källa: DNB Asset Manegement

Fonden finns även tillgänglig hos 
Pensions myndigheten. 

Vänligen prata med din personliga rådgivare om 
fler distributörer av fonden.


