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Stockholm 4 september 2018 

 

Bäste kund,  

Nu tar vi nästa steg inom hållbarhet! 

2009 skrev Catella på FNs principer för hållbara investeringar och har sedan dess ökat fokus på 
hållbarhetsfrågor inom alla våra fonder. Catella är ansvarig förvaltare för ICA Bankens fond-i-fonder 
och vi har nu utökat möjligheterna för dessa fonder att kunna investera mer hållbart. 

För dig som andelsägare i ICA Banken Modig, så görs en ändring i fondbestämmelserna. Detta för att 
fonden tidigare endast haft möjlighet att investera i aktieindexfonder, vilket nu utökas till att 
omfatta även aktieindexnära fonder, fonder som replikerar ett marknadsindex så nära som möjligt, 
men som inte kan eller inte får äga alla värdepapper som ingår i detta index. Ändringen görs för att 
ICA Bankens fond-i-fonder ska kunna investera i indexnära hållbarhetsfonder, som enbart investerar 
i bolag som bedöms tillräckligt hållbara.    

Catella Fondförvaltning AB har den 3 september 2018 erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra 
fondens fondbestämmelser till att även omfatta placeringar i indexnära fonder, fonder som 
replikerar ett marknadsindex så nära som möjligt, men som inte kan eller inte får äga alla 
värdepapper som ingår i detta index för att återspegla och tydliggöra fondens placeringsinriktning 
mot just hållbara investeringar/bolag.  

Eventuella frågor om detta besvaras på mail; sales@catella.se alternativt 08-614 25 00. Mer 
information om ICA Banken Modig, samt våra övriga fonder hittar du på vår hemsida: 
www.catella.se/fonder.  

 

Tack för förtroendet! 

Med vänlig hälsning 

Catella Fondförvaltning AB 

 

 

Erik Kjellgren 

VD 

 

Förändringar i ICA Banken Modig enligt nedan: 

• Fonden investerar även i aktieindexnära fonder, fonder som replikerar ett marknadsindex så 
nära som möjligt, men som inte kan eller inte får äga alla värdepapper som ingår i detta 
index, 

Ändringarna enligt ovan träder i kraft omedelbart.  
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