Swedbank Roburs nyckeltal
Nr

Kapitalförvaltning(1)

2018

2019

2020

2022

2025

100

100

100

Ej tillämpbart
med mål

Ej tillämpbart
med mål

Ej tillämpbart
med mål

Integrering
1

Andel förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (%) (2)

100

100

2

Andel förvaltat kapital med utökade exkluderingar(3) och/eller positiva inval (%)

50

54

3

Antal fonder med utökade exkluderingar och/eller positiva inval av totalt antal

37/83

38/87

4

Antal fonder där hållbarhetsaspekter är avgörande för investering av totalt
antal(4)

16/83

17/87

5

Investeringar i hållbara obligationer (mdkr)

12

21

6

Avsättning till ideella organisationer från Swedbank Robur Humanfond (5) (mkr)

42

45

7

Antal bolag på bevakningslistan; andel av dessa investerade med dialog

Ej tillämpbart
med mål

8

Antal fonder granskade enligt EU taxonomi

Ej tillämpbart
med mål

Ej tillämpbart
med mål

9

Antal fonder förvaltade i syfte att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål

1

6

234/64

234/22
kommer att
rapporteras när
möjligt

upprätthålla proupprätthålla processen som uppdat- cessen som uppdateras kvartalsvis
eras kvartalsvis
utfallet redovisas
utfallet redovisas

1)

Kapitalförvaltning per 2019-12-31.

2)

Andel av totalt förvaltat kapital. Sedan 2018 omfattas allt förvaltat kapital av Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och tillämpar riskbedömning samt exkluderingar med avseende på etik och hållbarhet. Screening av
hållbarhetskriterier inför investering.

3)

Andel av totalt förvaltat kapital. Kapital som förvaltats med exkluderingskriterier som är mer långtgående än Policyn för Ansvarsfulla Investeringar. Före investering har krav ställts på analys av hållbarhetsaspekter, internationella normer eller
kontroversiella produkter.

4)

Andel förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter är avgörande för investering (5 %) Andel av totalt förvaltat kapital som utöver exkluderingar förvaltats med krav på analys av hållbarhetsaspekter och/eller positiva inval avseende hållbarhet.

5)

Antalet anslutna mottagarorganisationer var 74 st. Total utdelning sedan fondstart var ca 1,2MRD SEK.
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Swedbank Roburs nyckeltal
Nr

Kapitalförvaltning

2018

2019

2020

2022

2025

Ej tillämpbart
med mål

Ej tillämpbart
med mål

Ej tillämpbart
med mål

Exkludering
Coal -155
HR – 9
Weapons – 72
Tobacco – 98
Cannabis – 3
Pornography – 1

10 Antal exkluderade bolag

Totalt: 338*

11 Exkluderade sektorer

• producerar, moderniserar, underhåller eller distribuerar produkter
som är speciellt
utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och
biologiska vapen,
samt kärnvapen

• producerar, moderniserar, underhåller eller distribuerar produkter
som är speciellt
utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och
biologiska vapen,
samt kärnvapen

• producerar kol till
mer än 30 procent
av omsättningen

• producerar kol till
mer än 5 procent av
omsättningen

• producerar pornografiskt material
producerar tobaksprodukter till mer
än 5 procent av
omsättningen

• producerar pornografiskt material
producerar tobaksprodukter till mer
än 5 procent av
omsättningen
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Swedbank Roburs nyckeltal
Nr

Kapitalförvaltning

2018

2019

2020

2022

2025

Påverkan
12

Varav genomsnittlig andel kvinnor i bolagsstyrelser vars valberedningar
Swedbank Robur deltar(6)

38 %

37 %

Verka i linje med
Kollegiets ambitionsnivå om 40 %

13

Andel av fondkapital direktinvesterat i aktier som vi röstar för, Sverige och utomlands

74 %

73 %

>70 %

14 Antal bolagsstämmor där vi deltagit i Sverige och utomlands

424

429

15 Antal valberedningar

91

94

425

645

Ja

Ja

16

Internationella påverkansintiativ tillsammans med andra investerare som Robur
aktiv inom

17 Kontaktade bolag i ägar- och hållbarhetsfrågor(7)
Roburs verksamhet
1

Jämställdhet totalt kvinnor/män

2

Jämställdhet mellan medarbetare/chefer

3

Hållbarhetskriterier inkl i förvaltningen rörlig ersättning

4

CO2-utsläpp från Robur verksamhet resor

Ja

Ja

- varav klimatkompenserat

6)

Att i våra valberedningsbolag verka för Kollegiets ambition att i genomsnitt ha minst 40 % styrelseledamöter av det underrepresenterade könet.

7)

Totalsiffra rensad för dubbletter (2018 års siffror inom parentes). Kontaktade av Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker, fondförvaltare och ägarstyrningsteam: 534 (186), av leverantörer: 217 (84) och inom ramen för investerarsamarbeten:
125 (155). Dialoger utförda av fondförvaltare har lagts till 2019, därav den stora ökningen i antal egna dialoger.
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