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CB Save Earth Fund ID – Ny utdelande andelsklass (6% p a) 
 

Ny utdelande andelsklass av vår globala miljöfond, CB Save Earth Fund, har öppnats för 
investeringar. 
 

Kort om andelsklassen: 
 

 Inträdes-/utträdesavgift:  0% / 0%(1%)* 
 

 Årlig förvaltningsavgift:  0,5% 
 

 Prestationsbaserad avgift:  20% av överavkastningen mot MSCI World Net, med
   kollektivt, evigt och relativt High-Water Mark 

 

 Utdelning:  Ja, 6% av NAV årligen per sista oktober 
 

 Likviditet:   Daglig handel 
 

 ISIN:    LU1053083884 
 

 Minsta investering:   EUR 500 000 
. 

 AUM (fonden)  16 MEUR / 145 MSEK 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Erik Allenius Somnell, informationsansvarig, erik@cbfonder.se, +46 8 566 133 17 
 
 

Om CB Save Earth Fund 
 

 Erbjuder en grön och global aktieexponering - en grön globalfond. 
 

 Tre megatrender – i en fond: förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. En av få 
miljöfonder som fritt kan allokera mellan de tre sektorerna, såväl som geografiskt. Se sid 10 i 
kvartalsuppdateringen. 

 

 Fondens mål är att erbjuda ett lågriskalternativ inom ett segment som karakteriseras av 
hög risk. Rullande risk (standardavvikelse) är lägre än för världsindex, MSCI World. Se sid 13 i 
kvartalsuppdateringen. 

 

 Avkastningen har sedan start stått sig väl i konkurrensen p g a aktiv allokering mellan 
regioner och sektorer samt kassa (för att preservera kapital). En stor exponering mot 
vattensektorn har varit mycket betydelsefull. Se sid 8 och 9 i kvartalsuppdateringen. 

 

 Vi ser idag en mer mogen marknad, där 
många miljöinvesteringar ser intressanta 
ut. Detta avspeglas också i att antalet 
företag som står på egna ben – utan 
statliga subventioner – har vuxit kraftigt 
de senaste åren. Även avkastningen har 
tagit fart: fonden är +5% hittills i år och 
+17% på 12 månader, i SEK (se graf till 
höger). 

 
För mer information (historisk utveckling, allokering, innehav, riskprofil etc.) se den senaste 
kvartalsuppdateringen. 
 

Om CB Asset Management 
CB Asset Management startades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag som står under 
tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget erbjuder såväl privata som institutionella investerare sitt 
förvaltningskoncept via två fonder: CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund. Våra ledord i 
förvaltningen är aktiv, etisk och långsiktig. 
 
*Avhängigt kundrelationen 
 
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en 
garanti för framtida avkastning. 
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