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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 

länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, 

genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och 

lån. 

 

Ny råvarufond i skogssektorn inom 
fondförsäkring 

 
–Idag den 25 april lanseras den hållbarhetsinriktade fonden Pictet Timber inom 
fondförsäkring. Den är ett välkommet tillskott i utbudet med fokus på skogssektorn, säger 

Jim Rotsman, chef Produkt och kunderbjudande, Affärsenhet Fondliv. 
 

Pictet Timber är en hållbarhetsinriktad branschfond inom råvaror med inriktning mot 

skogssektorn, där förvaltaren Pictet Asset Management också är ny inom fondförsäkring.   
 
– I februari tog vi bort två traditionella råvarufonder som hade flera kontroversiella innehav. Att 

inkludera en fond med hög hållbarhetsnivå som primärt investerar i skogsråvaror är helt i linje med 

vår långsiktiga filosofi, att våra kunder ska få en så hög och hållbar pension som möjligt. Pictet 

Timber har cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck än de tidigare två råvarufonderna, säger Jim 
Rotsman.  

 

Pictet Timber, investerar i bolag inom området skogsråvaror. Fonden investerar i hela värdekedjan 

från skogsråvara till förädlade produkter som papper och förpackningsmaterial och nya innovativa 
användningsområden för skogsråvaran.  
 

Fonden har hållbarhet som mål (mörkgrön, artikel 9) inom EU:s förordning om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar, även kallad disclosureförordningen (SFDR).  

 
Ny fond inom fondförsäkring 25 april 2022 

Fondnamn Kategori 

Pictet Timber Förändringar i fondutbudet - 

Länsförsäkringar (lansforsakringar.se) 

Branschfond råvaror (skog) 

 

Kort om fondutbudet inom fondförsäkring 
Alla nya och befintliga fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras utifrån bland 
annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar eller 
krav kan tas bort helt ur utbudet och kundernas kapital flyttas till en liknande fond med bättre 

avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen 
Pensionsfonder. Normalt återfinns också fonderna inom banksparande (ISK, IPS, Fondkonto). 

 
Länk till Länsförsäkringars pressrum https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/ 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter https://twitter.com/forsakringar 

 
För ytterligare information kontakta: 

Jim Rotsman, produktchef Länsförsäkringar Fondliv, 070-747 22 47 
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 41850, press@lansforsakringar.se 
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