
 

Pressmeddelande - 24 augusti 2022 

Save Earth Fund - en av Nordens första fonder som når upp till nya strikta 
hållbarhetskrav från Svanenmärkningen. 

Den svenska miljöfonden Save Earth Fund investerar i tillväxtbolag som löser globala 
miljöproblem. Den var en av Nordens första fonder att få Svanen som hållbarhetsmärkning 
och är nu bland de tre första fonderna att nå upp till märkningens nya striktare 
hållbarhetskrav.  

Bland tusentals fonder på den nordiska marknaden ska Svanenmärkningen göra det enklare för 
konsumenter att hitta och välja fonder som bidrar till ett mer hållbart samhälle. De första kriterierna för fonder 
kom 2017 och idag finns 75 Svanenmärkta investeringsprodukter på den nordiska marknaden. 

Save Earth Fund förvaltas av CB Fonder och investerar i globala och kvalitativa tillväxtbolag inom de tre 
områdena vattenhantering, miljöteknik och förnybar energi. Fonden startades år 2008 och var då en pionjär 
som oberoende miljöfond med en strikt ESG- och hållbarhetsstrategi. Idag är Save Earth Fund en av de tre 
första Svanenmärkta fonderna i Norden att nå upp till märkningens nya striktare hållbarhetskrav. Övriga 
fonder är Coeli Circulus och Sverigefonden Carnegie All Cap.  

”Vår nya striktare krav fokuserar på fyra områden: exkludering, inkludering, aktivt ägarskap och transparens. 
Dessa tre fonder har utsatts för en djupgående granskning där de har visat att de har system, processer och 
data som gör att de lever upp till våra uppdaterade hållbarhetskrav.  

Svanenmärkningen finns till för att hjälpa konsumenter att hitta mer hållbara produkter.  
I en tid när det pågår mycket greenwashing och ESG har fått kritik så ska konsumenter och privatinvesterare 
känna sig trygga med att Svanenmärkningen är en garanti för fondbolagens hållbarhetsarbete”,  

säger Per Sandell, Affärsområdeschef Finansiella tjänster på Miljömärkning Sverige AB.  

”Save Earth Fund var en av de första fonderna att bli Svanenmärkt när märkningen lanserades 2017.  
Den är nu är en av de första fonderna som klarar de nya striktare reglerna när den andra generationen av 
märkningen lanseras. Det tycker vi är ett kvitto på både den kontinuitet, långsiktighet samt kvalitet som vi vill 
ska genomsyra vår förvaltning”,  

säger Alexander Jansson, VD och partner på CB Fonder.  

Följ denna länk för pressbilder 

För mer information vänligen kontakta:  

Alexander Jansson, VD CB Fonder   
+46 0(8) 566 133 10 
alexander@cbfonder.se 

Om Save Earth Fund:  
Save Earth Fund är idag en av de ledande miljöfonderna i Norden (sett till den långa historiken och antal ägare via 
Avanza och Nordnet). Fonden är en mörkgrön produkt (artikel 9-fond) vilket betyder att hållbarhet är mål för alla 
investeringar i fonden. Save Earth Fund investerar i noterade bolag i Europa, Nordamerika och Asien och förvaltar ca 2 
miljarder SEK. Fonden förvaltas av CB Fonder, ett svenskt familje- och partnerägt värdepappersbolag som grundades 
1994 och som har arbetat efter ett etiskt ramverk i över 20 år och med miljöinvesteringar i mer än 10 år. Förvaltarteamet 
Alexander Jansson (VD och partner), Carl Bernadotte (grundare och huvudägare) och Marcus Grimfors (partner) har mer 
än 10 års erfarenhet av att förvalta bolagets fonder tillsammans. CB Fonder står under tillsyn av Finansinspektionen.

https://www.saveearthfund.se/
https://www.saveearthfund.se/
https://www.cbfonder.se/
https://www.dropbox.com/sh/hbjfciy36z7ao52/AAB2K0APrnvajc2Qi2Lhu70ua?dl=0

