
 
 
 
 
 
 

 

GLOBAL CHILD FORUM LANSERAR FÖRSTA ETISKA FONDEN SOM 
FOKUSERAR PÅ BARNS RÄTTIGHETER 
 
STOCKHOLM, 26 november 2015: Global Child Forum presenterar RobecoSAM Global Child Impact 
Equities Investment Fund – den första fonden som fokuserar på barns rättigheter. Fonden har utvecklats 
tillsammans med RobecoSAM, som är specialiserade på hållbara investeringar. Fonden är den första som 
specifikt investerar i företag som är ledande när det gäller att stödja barns rättigheter och välmående.  
 
“Investerare har mycket inflytande i dagens värld och den här nya fonden erbjuder en attraktiv möjlighet 

att bidra till barns välbefinnande,” säger Åse Bäckström, Managing Director på Global Child Forum. “De 

som investerar i företag som har en ledande roll när det gäller att stödja barns rättigheter agerar i 

centrum av hållbara investeringar genom att trygga behoven hos kommande generationer.”  

Den metod som fonden använder har utvecklats gemensamt av Global Child Forum och RobecoSAM. 
Metodiken bygger på så kallat bottom-up-urval av värdepapper, som baseras på Global Child Forums 
riktlinjer, RobecoSAM Global Child Score, kvantitativa faktorer och grundläggande företagsvärdering.  
 
“Jag är väldigt stolt över att RobecoSAM utvecklat en investeringsprodukt som gör det möjligt för 

investerare att forma vår värld och bidra till att göra det till en bättre plats för kommande generationer. 

RobecoSAM är också glada över att AP4 och Global Child Forum är en del av vår externa rådgivande 

panel. Deras tidiga engagemang var en nyckelfaktor för lanseringen av denna investeringslösning,” säger 

Michael Baldinger, VD på RobecoSAM. “RobecoSAM har erkända meriter när det gäller att utveckla 

värderingsbaserade investeringsstrategier och tillsammans kan vi nu erbjuda en lösning till investerare 

som både tar hänsyn till finansiell återbäring och barns rättigheter.” 

Global Child Impact Equities Investment Fund stöds genom en initial investering från Fjärde AP-fonden 
och kommer att rapportera på kvartalsbasis kring portföljens påverkan på barns rättigheter.  
 
För mer information om den nya fonden, vänligen besök: www.robecosam.com 
 
För mer information om Global Child Forum, som nu pågår på Kungliga Slottet, vänligen besök: 
www.globalchildforum.org 
 
Du kan också ta del av konversationer kring forumet på Twitter: #gcf2015 
 
### 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Global Child Forum 

http://www.robecosam.com/en/professionals/strategies-services/funds/child.jsp
http://www.globalchildforum.org/


Malin Jansson, Burson-Marsteller 
+46 (0)70 634 15 16  
Malin.Jansson@bm.com 
 
 
Om Global Child Forum 
Global Child Forums vision är en hållbar värld där barns rättigheter respekteras och har stöd av alla 
aktörer i samhället. Genom att utgöra en plattform för global dialog, kunskapsöverföring och 
sektoröverskridande samarbete främjar Global Child Forum åtgärder som stärker barns rättigheter som 
en del av företags och finansiella institutioners agenda. Global Child Forum grundades av Kungafamiljen 
2009. Sedan dess har Forumet hållits på Slottet samt i Pretoria och Dubai. www.globalchildforum.org 
 
Om RobecoSAM 
Founded in 1995, RobecoSAM is an investment specialist focused exclusively on Sustainability Investing. It 
offers asset management, indices, engagement, voting, impact analysis, sustainability assessments, and 
benchmarking services. Together with S&P Dow Jones Indices, RobecoSAM publishes the globally 
recognized Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Approximately 130 professionals work for 
RobecoSAM, which is headquartered in Zurich. As of March 31, 2015, RobecoSAM had assets under 
management, advice and/or license in listed and private equity* of approximately USD 10 billion. 
Additionally, RobecoSAM’s Governance & Active Ownership team** had USD 82 billion of assets under 
engagement and USD 50 billion of assets under voting.www.robecosam.com 
 

Important legal information: The details given on these pages  neither constitute an offer nor an investment advice. They are given for information 
purposes only. No liability is assumed for the correctness and accuracy of the details given. The value of the units and the return they generate can go 
down as well as up. They are affected by market volatility and by fluctuations in exchange rates. The securities identified  may or may not be purchased, 
sold or recommended for all client types. It should not be assumed that an investment in these securities was or will be profitable. *RobecoSAM Private 
Equity is the marketing name of the combined private equity divisions of Robeco Institutional Asset Management B.V. (‘Robeco’) and its fully owned 
subsidiary, RobecoSAM AG (‘RobecoSAM’). Any funds or services offered by RobecoSAM Private Equity are managed and offered by Robeco, who may 
have delegated certain investment advisory functions to RobecoSAM. ** RobecoSAM’s Governance & Active Ownership team is a brand name of 
Robeco. RobecoSAM USA is an investment adviser registered in the US. Copyright © 2015 RobecoSAM – all rights reserved.  
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