
Bedömning av Seligson & Co-fondernas taxonomienlighet 

 

EU:s taxonomiförordning (2020/852) är en del av EU:s regelverk för hållbar finansiering. Taxonomiförordningen 

skapar kriterier för vilka ekonomiska verksamheter som kan anses vara hållbara ur miljösynpunkt.  

Taxonomin har sex miljömål: begränsning av klimatförändringen, anpassning till klimatförändringen, hållbar 

användning och skydd av vattenresurser och marina naturresurser, övergång till cirkulär ekonomi, förebyggande 

och minskning av miljöförstöring samt skydd och återställande av den biologiska mångfalden och ekosystemen. 

För att uppfylla taxonomin måste verksamheten uppfylla de tekniska bedömningskriterierna och den får inte 

orsaka betydande skada för andra mål och den måste uppfylla vissa minimikrav för socialt skydd. 

För närvarande har tekniska bedömningskriterier offentliggjorts för de två första målen (begränsning av och 

anpassning till klimatförändringen). 

 

 

Tabellen ger en uppskattning av överensstämmelsen med taxonomin för de Seligson & Co-fonder vars mål är att 

vid sidan av sina övriga egenskaper främja egenskaper som hänför sig till miljön. Uppskattningarna baserar sig 

på Upright Oy:s modellering eftersom de investeringsobjekt som ingår i fonderna ännu inte är skyldiga att 

rapportera uppgifter enligt taxonomin.  

 

 

This report contains impact-related and sustainability-related indicators that are based on data produced by Upright Oy (Upright). Due to the 

limited availability of underlying information and the nature of the indicators, the produced information intrinsically includes some 

inaccuracy. Upright continuously seeks to improve the accuracy of its indicators by using the best available information and the best available 

statistical methods for integrating information from different sources. Upright does not warrant the accuracy of the information, and shall not 

be liable for any direct or indirect damages related to the information it provides. The information in this report is reproduced by permission 

from Upright, and may not be redistributed without permission from Upright. 

Fond Bedömning av taxonomienlighet (%)  

Seligson & Co Europa Indexfond 6,0 % 

Seligson & Co Nordamerika Indexfond 4,3 % 

Seligson & Co Asien Indexfond 4,7 % 

Seligson & Co Finland Indexfond 4,9 % 


