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Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan
både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med
riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka
kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond
på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.
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ÅRET I KORTHET

Året i korthet

1 530 mdr
Totalt kapital som vi
förvaltade i fonder och
diskretionära uppdrag per
31 december 2019.

Small Cap
Emerging Markets
I februari lanserade vi fonden
Small Cap Emerging Markets,
en fond med fokus på små
bolag i tillväxtmarknader.

Lipper Fund
Awards
Lipper Fund Awards 2019
utnämner fonderna Swedbank
Robur Fastighet, Ny Teknik
och Mixfond Pension till bästa
fonderna inom respektive
kategori.

23 mdr sek
Våra investeringar i hållbara
obligationer uppgick till
totalt 23 miljarder kronor
vid årets slut.

Small Cap USA
I september lanserade vi
fonden Small Cap USA,
med fokus på amerikanska
småbolag.

Nr

4

Swedbank Robur placerar
sig som nummer fyra i en
internationell ranking när det
gäller att omsätta arbetet
med hållbara investeringar
till sitt varumärke. (Hirschel
& Kramers Responsible
Investment Brand Index 2019).

Klimatstrategi
Vi antog en ny klimatstrategi
och beslutade om två över
gripande klimatmål.

Access Edge
Emerging Markets
I november lanserade vi
fonden Access Edge Emerging
Markets, en klimatsmart
tillväxtmarknadsfond. (sid. 20)

45 msek
45 miljoner kronor delades
ut från spararna i Swedbank
Humanfond till ideella
organisationer. Totalt har
spararna sedan starten skänkt
närmare 1,2 miljarder kronor.

Kort om Swedbank Robur
Grundades 1967
Helägt dotterbolag till Swedbank
SEK 1 530 mdr i förvaltat kapital (AuM)
Nr 1 i Sverige utifrån AuM och topp 3 i Norden
En av de största ägarna på Stockholmsbörsen
 Mer än 4 miljoner privat-, institutionella och företagskunder
 Brett fondutbud med 87 fonder
 Hållbarhet beaktas i 100% av fonderna
Mer än 200 medarbetare
 Över 60 förvaltare, analytiker och specialister
med lång erfarenhet
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Från vision till verklighet
Vår bransch, inkluderat såväl banker som försäkringsbolag, fondbolag och
pensionsfonder, kan på flera sätt påverka världen till att bli mer hållbar. Ett
viktigt verktyg är aktivt ägarskap, det vill säga dialoger och påverkansarbete i
de bolag vi äger för att inspirera och ställa krav inom hållbarhetsområdet. Det
arbetet gynnas av att hållbarhet och i synnerhet klimatfrågan varit högt upp
på agendan hos företagsledare i år. Det är avgörande att näringslivet känner ett
starkt ägarskap i dessa frågor; för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling
krävs det att vi jobbar tillsammans – över branscher och landsgränser.
Fonder med särskilt hållbarhetsfokus har funnits
länge. Swedbank Robur lanserade sin första fond med
inriktning mot hållbarhetsfrågor redan 1980. Från att
ha legat vid sidan om, är hållbarhet nu en naturlig del i
investeringsprocessen. Hållbarhet är inkluderat i förvaltningsprocessen för alla våra fonder och under året har
vi målmedvetet utvecklat vårt fondutbud och sett över
hållbarhetsinnehållet i samtliga fonder. Dessutom har
vi lanserat nya, nischade produkter som svarar mot de
ökade krav från kunder som vi sett, dagens fondsparare
är mycket medvetna och vill spara hållbart. Samtidigt
har vi fortsatt fokusera på vårt påverkansarbete. Som
ansvarsfull investerare tar vi tillvara på möjligheterna
att påverka företag i en hållbar och lönsam riktning. Vi
har dialoger med bolag som redan är bäst i klassen, men
också med bolag som inte ligger i topp men som vi ser har
potential att förbättras. På det sättet kan vi ta ytterligare
steg och flytta branschen framåt.

På Swedbank Robur vill vi ta ansvar och agera kraftfullt
för att motverka klimatförändringar. Världens samlade
vetenskapskår (IPCC 2019) har rapporterat att världens
utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 och
nå netto noll till 2050 för att klara Parisavtalets mål och
begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Vår vision är att
bli världsledare i hållbart värdeskapande och vi har givit
klimatfrågan en särställning i vår strategi, det skapar
en förväntan på oss att gå före. För att öka tempot i
omställningen har vi antagit en publik klimatstrategi
som vägleder våra investeringar och visar världen vårt
ställningstagande. Med vår vision i ryggen jobbar vi nu
målinriktat – det är dags att gå från vision till verklighet.
Vår övertygelse är att det långsiktigt hållbara också är det
långsiktigt lönsamma, såväl för våra kunder, för oss som
företag och för samhället i stort.

”För att möta FN:s globala mål krävs
samarbeten över alla gränser. Vi arbetar
dagligen med att bidra där vi kan, både
på egen hand och genom samarbeten.
Men än finns det en lång väg att gå – och
tiden är knapp. För att lyckas ska vi vara
modiga, vi ska ligga i framkant och visa
att vi vågar fullfölja våra strategier.”
Liza Jonson, vd
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Vår vision
Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi vill skapa
god, långsiktig avkastning för våra sparare och samtidigt bidra till en
positiv utveckling för samhälle och miljö. Vi vill uppnå detta genom att
vara en nyckelspelare som driver, påverkar och engagerar oss i att göra
en skillnad för både människor och miljö. Vi vill bidra till en omställning
mot en mer hållbar värld genom att skifta våra investeringar mot hållbara
alternativ och härmed även påverka andra aktörer att göra detsamma.

Vår strategi
Vår strategi bygger på tre grundpelare; hållbarhet, enkelhet och innovation.
Hållbarhet

Enkelhet

Innovation

Vi har arbetat med hållbarhet i
våra fonder sedan 1980. Vi vill
ha ett stort hållbarhetsfokus
i allt vi gör, från produkter till
våra medarbetare.

Vi har ett produkterbjudande
som är tydligt och transparant
när det gäller namn, innehåll
och avgifter. Det ska vara
enkelt för våra kunder att välja
produkt utifrån behov.

Vi utvecklar kontinuerligt både
nya och befintliga fonder för
att möta kundernas efterfrågan och bidra till vår vision.

Policy för ansvarsfulla investeringar
Policyn för ansvarsfulla investeringar beskriver hur vi styr
vårt hållbarhetsarbete i fonderna. Den utgör grunden
för fondbolagets hållbarhetsarbete och omfattar alla
fonder. Vi har en långsiktig syn som ägare och agerar
i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor. I vår mening
är ett bra hållbarhetsarbete en grund till välskötta och
lönsamma bolag som på lång sikt ger god avkastning åt
våra kunder på sätt som också är hållbart för samhället.
Vi tar ansvar genom att integrera hållbarhetsaspekter i
vår förvaltning, genom att avstå från investeringar och
genom att använda vår ägarposition och våra investeringsbeslut till att påverka företag över hela världen och
bidra till positiv utveckling. Till policyn har vi knutit ett

antal ståndpunkter som förklarar vår hållning i ett antal
frågor med särskilt stor påverkan på hållbar utveckling
och våra investeringar. Vi utgår från dessa när vi utvärderar bolag och har påverkansdialoger. Policyn för ansvarsfulla investeringar uppdaterades, bland annat skärptes
kriterierna för exkludering av kol. Det innebär att vi avstår
investeringar i bolag där 5 procent av omsättningen eller
mer kommer från kol. Tidigare var gränsen 30 procent.
Vi har också utvecklat processen för riskbedömning av
innehav i fonderna som nu kopplas tydligare till bolags
förmåga att leva upp till internationella normer och
konventioner inom hållbarhet, se sidan 17.
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Ny klimatstrategi
I slutet av året antog fondbolagets styrelse en klimatstrategi. Den syftar till att minska klimatrelaterade risker
och möjliggöra en omställning mot lågfossila lösningar. I
och med detta vill vi gå före politiska beslut och driva på
investeringar i tekniklösningar och tjänster som behövs
för en bred klimatomställning i samhället. Det inkluderar
även branscher som idag har en betydande påverkan
på klimatet och där investeringsbehovet är stort för att
åstadkomma förändring.

Övergripande mål:
 Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
 Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.
Strategin och bakgrund till klimatmålen beskrivs mer
ingående på sidan 23.

Swedbank Roburs interna hållbarhetsarbete
Hållbara medarbetare
Våra medarbetare, deras kompetens och erfarenhet –
vårt humankapital - är en av Swedbank Roburs viktigaste
tillgångar och framgångsfaktorer. Arbetsmiljö och
hälsa är viktigt för oss och vi vill erbjuda en arbetsmiljö
som skapar förutsättningar för goda prestationer och
långvariga relationer. Vi har nolltolerans mot kränkande
särbehandling, trakasserier och diskriminering och vi
följer Swedbanks arbetsmiljömål om hållbara medarbetare
och en låg sjukfrånvaro. Varje kvartal har ledningsgruppen en konstruktiv och framåtblickande dialog om hur
vi kan möjliggöra hållbara medarbetare. Avstämningar
mellan medarbetare och chef sker regelbundet, liksom
gemensamma informationsmöten och utbildningstillfällen. Varje kvartal genomförs även medarbetarundersökningar för att mäta nivån av engagemang. Mätningarna
syftar till att identifiera underliggande orsaker som
begränsar vårt engagemang och försämrar vår arbetsmiljö
samt övriga aspekter som påverkar engagemanget i vår
vardag. Våra hälsoinspiratörer uppmanar även regelbundet till hälsofrämjande aktiviteter.

Miljöcertifierade enligt ISO 14001
Swedbank Robur är sedan 2003 miljöcertifierade enligt
ISO 14001. Vårt miljöarbete styrs utifrån Swedbankkoncernens gemensamma miljöledningssystem som har
medfört att vi på ett strukturerat sätt kunnat minska
vår miljöpåverkan. Miljöpolicy, miljömål och strategier
vägleder och sätter fokus på de åtgärder där vi kan göra
störst skillnad. Miljöarbetet drivs av verksamhetsansvariga
och följs upp och granskas årligen via både intern och
extern revision.
Klimatkompensering för tjänsteresor
För vår egen verksamhet har vi klimatrelaterade mål för
att minska våra direkta utsläpp i samband med resor. Vi
har arbetat aktivt för att minska antalet resor och istället
öka andelen digitala möten. Utöver de åtgärder vi vidtagit
för att nå våra mål, klimatkompenserar vi för kvarvarande
utsläpp. Klimatkompenseringen sker genom att vi stödjer
Vi-skogen som genom trädplantering, skogsjordbruk och
hållbara odlingsmetoder bidrar till lagring av koldioxid.

De globala målen vägleder våra investeringar
FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveck
ling som världens länder någonsin antagit. Målen har upprättats för att klara fyra globala
utmaningar till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor
i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. De globala målen vägleder oss
i alla våra investeringar och finns med i vårt dagliga arbete. I några av våra fonder, till exempel Swedbank Robur
Global Impact, tar vi steget längre och investerar uteslutande i bolag vars affärsidéer, produkter och tjänster
bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål till år 2030.
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Hållbarhet imorgon - möjligheterna finns
inom innovation och teknisk utveckling
Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare samtidigt som tiden är knapp för att
ställa om till ett mer hållbart samhälle. Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys
och Marianne Nilsson, chef för ägarstyrning berättar om Swedbank Roburs
arbete och vad som står högst på agendan.
Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna
i er dialog med bolag?
Eva: Vi måste ha ett brett perspektiv på hållbarhet.
Utan en bra styrning i bolagen är det svårt att få kontroll
över till exempel miljöpåverkan och utsläpp. Därför
önskar vi se ett systematiskt arbete med tydliga mål
och ambitioner för vad bolagen vill åstadkomma. Just
nu behöver vi ha ett starkt fokus på klimat. Vetenskapen
och naturen själv visar att vi behöver agera nu innan
konsekvenserna av klimatförändringen blir för stora.
Vi vill därför se omställningen av affärsmodeller mot
det nya klimatsmarta samhället.
Marianne: Vi vill att bolagen ska arbeta förebyggande
med viktiga hållbarhetsfrågor – klimat, korruption,
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter. Tonen
från toppen, det vill säga styrelsen, är avgörande för
ett proaktivt hållbarhetsarbete. Vi vill se ett proaktivt
förhållningssätt, oavsett om det handlar om utsläpp eller
hållbara medarbetare. Det är också viktigt att styrelse
och ledning ser och tar till vara de affärsmöjligheter som

hållbara affärer kan ge. Vi lägger därför stor vikt vid ett
bra valberedningsarbete för att säkerställa
väl sammansatta styrelser i bolagen vi investerar i.
Hur tycker ni att Swedbank Roburs ägar-och
hållbarhetsagenda har förändrats över tiden?
Marianne: Vi har länge arbetat med tre olika strategier
– påverka, integrera och exkludera - och det är inom
dessa som vi successivt utvecklar våra processer. Över
åren har vi blivit tydligare med vår påverkan; vi har till
exempel ökat vår röstning, medverkan i valberedningar
och dialogaktivitet. En tydlig trend de senaste åren är vår
integration av hållbarhet i förvaltningsprocesserna. Ett
proaktivt hållbarhetsarbete är något som hela förvaltningsorganisationen driver.
Eva: I vår klimatstrategi säger vi att vi vill verka för att
både fonder och samhälle anpassas till klimatsmarta
lösningar. Vi har satt mål till 2025 och 2040 som vi nu
bryter ner till handlingsplaner. Vi vill investera för omställning och minska klimatriskerna. Att nå resultat i vårt

”Att nå resultat i vårt dialogarbete är
viktigare än någonsin. Vi behöver göra en
förflyttning tillsammans med bolagen.”
Eva Axelsson, Chef Hållbarhetsanalys

7
HÅLLBARHET PÅ AGENDAN

dialogarbete är viktigare än någonsin. Vi behöver göra
en förflyttning tillsammans med bolagen. Nu kommer
vi fokusera ännu mer på ledarskap, tekniska lösningar
och produkter eller tjänster i linje med Parisavtalets
1,5-graders mål. I den omställningen räcker det inte att
sälja av bolag utan vi behöver som aktiv ägare stötta
bolag och andra aktörer i omställningen. Till skillnad från
våra tidigare ambitioner handlar klimatstrategin om mer
än fossila bränslen. Vi ser ett behov av att inkludera även
högutsläppande bolag i sektorer som transport- och
byggsektorn och att anpassa gröna näringar som skog
och jordbruk.
Hur går det med arbetet för mer jämställda styrelser?
Marianne: Den här frågan har varit en fokusfråga för
oss under många år. Successivt har vi noterat förbättringar av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser i våra
valberedningar. Vi ser en fortsatt ökning av andelen
kvinnor jämfört med startläget för de bolag där vi deltagit
i valberedningen inför årsstämmorna 2019. Andelen
kvinnor i dessa bolag är även högre än för Stockholmsbörsen som helhet. Vi tycker också att det är viktigt att lyfta
frågan om ledningsgruppernas sammansättning så att
frågan genomsyrar hela bolaget. Ledningsgrupperna är
också viktiga som framtida rekryteringsbas för styrelseledamöter.

Hur vill ni att bolagen ni investerar i ska ta sig an
hållbarhetsfrågorna?
Marianne: Vi vill att bolagen har publika mål för hållbarhet. Det är viktigt att det finns en bra uppföljning och att
bolagen utvecklar medarbetarnas kompetens. Bolagen
bör se hållbarhet som en integrerad del i kärnaffären och
det måste finnas en insikt om var hållbarhetsriskerna
finns. En bra rapportering ligger oss varmt om hjärtat
så att vi ägare kan få en bra bild av bolagets hållbarhetsarbete. Om något händer som inte ligger i linje med
bolagets ambitionsnivå på hållbarhet vill vi att de snabbt
tar tag i problem och vidtar åtgärder.
Eva: Vi ser också positivt på att bolagen synliggör kopplingen och bidragen till FN:s globala hållbarhetsmål.
Avslutningsvis, största utmaningen och möjligheten
på hållbarhetsområdet?
Eva: Största utmaningarna är tidsfaktorn för det enorma
behovet av hållbara investeringar. Vi vet att det är bråttom. Jag känner mig samtidigt positiv, vi ser nya starka
samarbeten som har insikt och modigt ledarskap.
Marianne: Det är mycket som måste göras på kort tid, det
kräver gemensamma globala lösningar och ett samarbete
över gränserna både politiskt och i näringslivet. Den stora
möjligheten handlar om innovation och teknisk utveckling. Näringslivet har en viktig roll att spela här.

”Det är mycket som måste göras på kort
tid, det kräver gemensamma globala
lösningar och ett samarbete över grän
serna både politiskt och i näringslivet.”
Marianne Nilsson, Chef Ägarstyrning
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Hållbarhet i praktiken
Swedbank Robur arbetar med hållbarhet genom tre huvudsakliga metoder:
integration, påverkan och exkludering. Tillvägagångsätt och tillämpning för
en specifik investering beror bland annat på fondkategori, tillgångsslag,
marknad och bransch.
Integrerad förvaltning
Hållbarhet ingår i investeringsfilosofin i all vår förvaltning. Kriterier för miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning är i varierande omfattning en del av investeringsanalyserna. Vår policy förklarar våra metoder för att
skapa hållbarhetsinnehåll i fonderna och processerna
för exkluderingar och utökad riskbedömning. Processen
för utökad riskbedömning utvecklades under året för att
bättre kunna identifiera potentiella riskinvesteringar i
våra portföljbolag. Respekt för internationella normer och
konventioner om mänskliga rättigheter är grundläggande
för oss som investerare, därför utför vi en analys inom
dessa områden för alla investeringar. Även förhöjda
risker utifrån bolagsstyrning, affärsetik, miljö, klimat och
arbetsvillkor bedöms. I de fall innehav finns i ett bolag
med förhöjda risker krävs en utökad investeringsanalys
och utvärdering av hållbarhetsriskerna. För att fonderna
ska kunna kvarstå som ägare krävs en dialog med bolaget
om konkreta förbättringsområden.
När baskraven för investering är uppfyllda integreras
hållbarhet i investeringsbesluten utifrån förutsättningarna
i respektive fond. Olika metoder används, de kan bland
annat bestå av fundamental eller kvantitativ hållbarhetsanalys, klimatjusteringar, tematiska investeringar inom
hållbarhet eller att identifiera bolag i hållbar omställning.
Det kan också handla om att bedöma hållbarhetsrisker
för emittenter av hållbara obligationer eller att ställa ESG
krav vid finansiering.

I en hållbarhetsanalys utgår vi från bolagets verksamhet
och branschens risknivå och bedömer hur bolagen arbetar
konkret med risker och möjligheter för sina relevanta
hållbarhetsfrågor. I vissa fonder är analys av hållbarhet
avgörande för investering. Dessa fonder investerar i bolag
som arbetar målinriktat med miljö och klimat, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Våra hållbarhetsanalytiker besöker verksamheter, utvärderar bolags risker
och möjligheter och ger dem konkreta utvecklingsförslag.
Frågor vi tittar på kan exempelvis vara miljö- och klimathänsyn i produktion och produktutveckling, arbetsförhållanden i egen verksamhet och i leverantörsledet samt
bolagens anti-korruptionsarbete. Slutsatserna vägs in i
investeringsanalyser och urval.
Exempel på komponenter i hållbarhetsanalysen
 Branschens exponering mot hållbarhetsrisker
 Nyckelfrågor inom hållbarhet utifrån bransch
 Kvaliteten och omfattningen av bolagets
hållbarhetsarbete
 Hållbara produkter och tjänster
 Position i fråga om affärsmöjligheter inom hållbarhet
Klimatjusteringar är särskilda anpassningar för att minska
klimatpåverkan i en portfölj. Vi använder flera mått för
att särskilja bolag inför investering, till exempel bolagets
andel av omsättningen som kommer från koldioxidintensiva verksamheter, koldioxidintensitet, absoluta utsläpp
eller investeringar inom förnybar energi.

Vi avstår från att investera i bolag med koppling till vissa produkter som vi anser direkt skadar en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling. Detta gäller för samtliga Swedbank Roburs fonder och berör för närvarande
investeringar i bolag som tillverkar, moderniserar, säljer eller köper klusterbomber, personminor, kemiska och
biologiska vapen samt kärnvapen. Även bolag med verksamhet inom kol, tobak och pornografi exkluderas, när
omsättningen överstiger fem procent.
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Bildtext: Foto: Swedbank Robur, förvaltare Jacob Gemmel och hållbarhetsanalytiker Kristin Wallander på huvudkontoret för Adobe i Sillicon Valley.

Vid investeringar i obligationer kan fonden ställa hållbarhetsrelaterade krav på bolaget eller utgivaren inför till
exempel investering i samband med en börsnotering eller
vid nyemissioner och utgivning av gröna obligationer.

och påverkas av incidenter i sin verksamhet eller i omvärlden. Vår utgångspunkt är att vi kan göra nytta genom
att stanna kvar som investerare och därigenom påverka
bolagen till förändring.

Bolagspåverkan i hållbarhetsfrågor
Grunden för hållbart värdeskapande bolag är en bra strategi och god kontroll över verksamheten. Det ställer krav
på bolagens arbete med bolagsstyrning och affärsetik,
likväl som deras förmåga att ta tillvara möjligheter och
hantera risker inom hållbarhet. Vi vet att det är till nytta
både för bolagen och för fondandelsägarna. Trots det
möter företag motgångar, misslyckas med sina strategier

Vår strategi för bolagspåverkan bygger på
fyra principer:
 Aktivt ägarskap
 Långsiktighet i investeringar och ägararbete
 Egna påverkansdialoger
 Medverka i internationella nätverk och initiativ
för investerare
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För närvarande är 329 bolag
uteslutna av produktskäl och
9 bolag uteslutna med anledning
av allvarliga kränkningar av
internationella normer.

Aktivt ägarskap har en lång tradition på Swedbank Robur.
Det kräver att vi har ett brett angreppssätt i såväl
strategi som genomförande.
Vi påverkar bolag över hela världen i frågor som rör
hållbar utveckling. Här ingår att medverka i och rösta på
bolagsstämmor, att driva dessa frågor i valberedningsarbetet men också att ha riktade påverkansdialoger med
företagsledningar och att utföra platsbesök. Påverkansaktiviteter följs upp för att bevaka utvecklingen i frågor
vi diskuterat med bolagen. Dessutom samarbetar vi med
andra aktörer inom vår bransch, till exempel via investerargrupper i Principles for Responsible Investment (PRI),
med hjälp av analysleverantörer och genom samverkan
med intresseorganisationer för att driva utveckling inom
sektorer och med grupper av bolag.
Genom att löpande följa upp kvaliteten i arbetet
hos bolag i fonderna kan vi kvarstå i innehav även när
bolag möter utmaningar. Ägarskapet ger oss inflytande
att påverka dem att utveckla sin styrning och åtgärda

Foto: Swedbank Robur, Kristin Wallander på platsbesök hos M3 i Minneapolis.

brister och det innebär en möjlighet för oss att diskutera
strategier för hållbar omställning.
Vi är inte bara aktiva ägare i bolag utan även i ränteoch kreditinvesteringar, fond-i-fond i investeringar och
brett i branschen genom olika initiativ. Genom att föra dialog även med externa fonder och inom branschen påverkar
vi utvecklingen mot ett mer hållbart fonderbjudande.
Exkluderingar
Att avstå från investering är ytterligare ett styrmedel
i vår förvaltning. Vi använder det för att minska risker i
våra fonder och för att leva upp till våra egna och samhällets värderingar. Det är också ett verktyg för att bidra till
utveckling inom vår bransch och signalera till marknaden
våra prioriteringar inom hållbara investeringar.
Flera av fonderna tillämpar mer långtgående uteslutningskriterier än vad som anges i Policyn för ansvarsfulla
investeringar och avstår från investeringar inom till
exempel alkohol, tobak, spel, vapen, krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen eller koldioxidutsläpp.
I vissa fall utesluts bolag ur alla fonder på andra grunder
än koppling till uteslutna produkter. Det kan vara på grund
av allvarlig och systematisk kränkning av internationella
normer och konventioner till skydd för människa och miljö
i fall där bolag inte visar förändringsvilja. Ofta anser vi
emellertid att vi kan göra större nytta genom att stanna
kvar som investerare och därigenom påverka bolagen till
förändring, men om viljan till förändring inte finns hos
bolaget självt kan vi signalera våra värderingar genom att
avyttra innehav.
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Så integrerar vi hållbarhet och
ägarstyrning i vår förvaltning
Erik Andersson, chef för kapitalförvaltningen berättar hur Swedbank Robur
arbetar med hållbarhet i de olika förvaltningsområdena.
På vilket sätt gynnas spararna av detta?
Genom att investera spararnas kapital i bolag vars
affärsmodeller är hållbara och i bolag som ställer om
till hållbara affärsmodeller. Vi anser att dessa bolag har
högre förmåga att växa, öka avkastningen på investerat
kapital och generera vinster vilket ökar bolagens värde.
Detta gynnar våra fondandelsägare.

Erik Andersson
Chef Investment Management

Hur ser Swedbank Roburs investeringsprocess ut?
Grunden i vårt investeringsarbete är förvaltning baserad
på både fundamental och systematisk analys. Vi erbjuder
nischade, aktivt förvaltade produkter med unika möjligheter till långsiktigt värdeskapande. Våra indexnära förvaltade produkter är baserade på kvantitativ analys där
vi även lägger stort fokus på hållbarhet genom att bland
annat ha en förhöjd nivå på vår hållbarhetsscreening.
Hur gör ni för att säkerställa att hållbarhet och
ägarstyrning integreras i våra investeringar?
Alla förvaltningsmandat följer vår Policy för ansvarsfulla
investeringar. Utöver det ingår det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhetsoch ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter. Investeringsprocesserna dokumenteras och följs upp
varje år. Till vår hjälp har vi vårt hållbarhetsanalysteam
bestående av sex specialister och vårt team av fyra ägar
styrningsspecialister. Generellt ser vi att ägarstyrning blir
allt viktigare i våra investeringsprocesser då god ägarstyrning borgar för hållbar verksamhetsstyrning i bolagen.

Ser du några särskilda utmaningar i arbetet
med att integrera dessa frågor?
Absolut, det är ett jättesvårt arbete där det sällan finns
ett givet svar. Hur lång tid skall man ge ett bolag för att
ställa om sin verksamhet? Gör vi en bättre långsiktig
kapitalallokering genom att exkludera ett bolag eller har
vi större möjlighet att påverka omställningen genom
att äga bolaget? Exempel i detta område kan vara ett
energibolag som idag är stor utsläppare av koldioxid men
som har en strategi att bli koldioxidneutrala inom tio år.
Skall vi äga det eller exkludera det?
Hur fångar ni upp de senaste hållbarhetstrenderna?
Vi analyserar hållbarhetstrender för att fånga investeringsmöjligheter och skapa långsiktigt konkurrenskraftig
avkastning och för att minska hållbarhetsrelaterade risker
i fonderna. Konstant läser vi rapporter, deltar i konferenser, paneler, verkar i intresseorganisationer, analyserar
bolagens strategier med mera för att fånga upp nyanser
av nya trender inom hållbarhet.
Var det några speciella hållbarhetstrender som
påverkade investeringarna under 2019?
Jag skulle vilja säga att klimatet äntligen hamnade i
fokus både från media och i marknaden. De fossiltunga
affärsmodellerna har vi så långt det varit möjligt uteslutit,
vilket varit positivt för våra andelsägare. Teknologisk
innovation och dess undersegment har varit stora vinnare
och inom detta segment har vi haft stor exponering i
många fonder.

12
HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Aktiefonder

Räntefonder

Utöver det generella arbetet som gäller för alla
förvaltningsområden med exkludering av bolag och
integrering i vår investeringsprocess, arbetar aktiefonderna med påverkan genom dialoger i de bolag
vi är stora ägare i. Dessa dialoger sker med bolagens
styrelser och ledningar och även inom ramen för vårt
valberedningsarbete.

Här är den största förändringen under året ökningen
av investeringar i gröna obligationer. Detta kapital
uppgick till 23 mdr SEK per december 2019, en
ökning med cirka 75 procent från 2018. I våra kredit
fonder arbetar vi likt aktiefonderna med fokus på
integrering i analysarbetet av bolag och emmitenter.

Blandfonder och fond-i-fonder

Indexnära och kvantbaserade fonder

Integreringen av hållbarhet görs genom analyser
och genom att investera i globala hållbarhetsteman.
Hållbarhetsexponering görs genom fond-i-fonder,
ETF:er, aktiekorgar med mera. Vi har varit delaktiga
och drivit på utvecklingen av ”mer hållbara” instrument, exempelvis ESG ETF:er, terminer och andra
derivat för att säkerställa tillgång på instrument
som följer vår Policy för ansvarfulla investeringar.
Påverkan är också viktig här genom dialoger med de
underliggande fondbolagen och förvaltarna av de
fonderna som våra fond-i-fondprodukter investerar i.

Kvantförvaltningen har de grundläggande exkluderingarna inom policyn och avstår dessutom investeringar inom alkohol, vapen, krigsmaterial och spel om
bolag har en omsättning motsvarande fem procent
eller mer från dessa produkter. För vapen exkluderas
all omsättning. Hållbarhetsarbetet integreras i investeringsprocessen även genom att premiera hållbara
bolag utifrån ett antal ESG faktorer. Påverkan sker
genom att rikta investeringar till bolag med produkter eller tjänster som påverkar samhället positivt, till
exempel genom minskad klimatpåverkan eller andra
mål inom Agenda 2030.

Foto: Swedbank Robur, hållbarhetsanalytiker Katarina Heissenberger på platsbesök hos Bakkafrost på Färöarna. Bolaget odlar lax och lägger stor vikt vid
långsiktig hållbarhet i hela verksamheten. Produktionen sker utan användning av antibiotika vilket är unikt inom branschen. Bakkafrost är verksamma i
alla delar i värdekedjan; från tillverkning av eget fiskfoder, till uppfödning av yngel och havsbaserad odling. På så sätt kan Bakkafrost bidra till den lokala
ekonomin och säkerställer hög kvalitet i sin produkt.
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Hållbarhet i våra fonder
Olika fonder och fondkategorier har olika möjlighet att
integrera hållbarhet i sina investeringsprocesser.
Fonder

Transition

Global
Impact

AccessEdge

Fondkategorier
Ethica Företagsobligationsfond

Aktiefonder

Indexnära
fonder

Räntefonder

Blandfonder

Integrera

FN:s Globala mål

Hållbarhet är
avgörande

Klimatjusteringar

Hållbara
obligationer

Påverka

Förvaltardialog för
hållbar omställning
Röstning och/eller
valberedningar
Fondbolaget
påverkar

Exkludera

Tar hänsyn till
hållbarhet
Extra produktoch norm
exkluderingar
Exkluderingar
enligt Policy för
Ansvarsfulla
Investeringar

Det finns flera metoder att arbeta med hållbarhet i fonder. I många av våra aktiefonder har förvaltarna dialog med företag och bedömer
deras hållbarhetsarbete, risker och möjligheter tillsammans med våra hållbarhetsspecialister. I vissa fonder är hållbarhetsanalys avgörande
för investering. En del fonder exkluderar bolag i särskilt klimatpåverkande branscher andra investerar aktivt i bolag som bidrar till en hållbar
omställning eller FN:s globala mål. Vi ställer också krav på bolag vid finansieringar och nyemissioner.
Som stor ägare kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning genom dialog och genom att delta på bolagsstämmor och medverka i
valberedningar1). Vi har även dialog med bolag som inte ägs i fonderna för att bidra till att de utvecklas i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor.
Alla fonder gör riskbedömningar där hållbarhet ingår och avstår från att investera i bolag som tillverkar och moderniserar klusterbomber,
personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen samt företag som producerar kol till över fem procent av sin omsättning och
producenter av tobak eller pornografiskt material2). Vissa fonder avstår av etiska skäl även investeringar i till exempel vapen, alkohol eller spel.
Mer information om fondernas hållbarhetsinnehåll finns i respektive fonds informationsbroschyr.
1) För räntefonder är det inte möjligt att rösta på bolagsstämmor. Blandfonder röstar för direktägande i aktieinnehav.
2) I Swedbank Roburs Policy för Ansvarsfulla Investeringar beskrivs de exkluderingar som görs för alla fonder.
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Vårt ägarengagemang
God bolagsstyrning är en viktig förutsättning för hållbar och lönsam tillväxt.
Vi vill därför investera i välskötta, hållbara och långsiktigt lönsamma bolag som
tar ansvar för människor och miljö till gagn för bolagens långsiktiga utveckling.
Som ägare driver vi aktivt olika hållbarhetsfrågor
som mångfald inklusive jämställdhet, miljö och klimat,
mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och affärsetik.
Vi engagerar oss i valberedningar och röstar på bolagsstämmor både i Sverige och utomlands. Varje bolag är
unikt och därför agerar vi som ägare utifrån det som vi
bedömer vara långsiktigt bäst för såväl bolagen som våra
fondandelsägare.
Principer för aktieägarengagemang
Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang1)
(tidigare ägarpolicy) omfattar samtliga fonders direktinvesteringar i aktier. Aktieägarengagemang är aktieägarnas påverkan på och kontroll av bolagets styrelse och
bolagsledning. Vårt aktieägarengagemang sker i första
hand inför och på bolagsstämmor, inklusive deltagande i
valberedningar, genom löpande dialog med styrelse och
bolagsledning samt, när vi bedömer det som lämpligt,
genom samverkan med övriga aktieägare.
Valberedningar
Grunden för hållbara och lönsamma bolag och därigenom
ett långsiktigt värdeskapande är att styrelse och ledning
har en bra strategi och god kontroll över verksamheten.

Andel kvinnor i börsbolagens styrelser
Swedbank Robur
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Det kräver en professionell och väl sammansatt styrelse
avseende kompetens, erfarenhet, mångfald och obero
ende. Styrelsens sammansättning är därför en viktig
ägarfråga.
Som stor ägare i många svenska bolag har Swedbank
Robur ofta möjlighet att utse en ledamot till bolagens valberedningar, vilket är en viktig del av vårt ägarengagemang.
Vi har under många år agerat aktivt i valberedningar för
att i styrelserna få en ökad mångfald, jämställdhet och
en bra balans av oberoende och beroende ledamöter. Det
är också väsentligt att styrelseledamöter har strategisk
förståelse för bolagets möjligheter och utmaningar inom
hållbarhet och det förändringsarbete som därmed behövs.
Swedbank Robur stödjer Kollegiet för svensk bolags
styrnings (”Kollegiets”) initiativ från 2014 om att börsbolagen som helhet ska uppnå jämställda styrelser (i
genomsnitt minst 40 procent av det underrepresenterade
könet). Vårt arbete i valberedningar har givit resultat och
för oberoende ledamöter är målet i praktiken redan nått.
Över lång tid har andelen kvinnor i de bolagsstyrelser där
vi deltagit i valberedningarna i genomsnitt legat högre än
börsen som genomsnitt vilket innebär att vi bidragit till
att det ökat för börsbolagen som helhet.
Övriga dialoger
Utöver valberedningar har vi löpande dialoger med
bolagens styrelser och ledningar i viktiga bolagsstyrnings- och hållbarhetsfrågor. Dialogerna kan till
exempelvis handla om ersättningsfrågor, främst aktie
relaterade incitamentsprogram, och kapitalstrukturfrågor
samt hållbarhet. Vår uppfattning är att aktierelaterade
incitamentsprogram ska vara prestationsbaserade och
utformade så att de stödjer bolagets strategi inklusive
hållbarhet och bolagets finansiella mål. De ska leda till
ett eget aktieägande och ge rimliga utfall till deltagarna.

10
5
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Källa: SIS Ägarservice/Kollegiet för svensk bolagsstyrning
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Röstning på bolagsstämmor
Under året röstade vi på 377 årsstämmor, vilket är en
ökning med drygt fem procent jämfört med föregående
år och totalt (inklusive extrastämmor) röstade vi på 429

1) Namnbytet är en följd av införandet av EU:s uppdaterade aktieägarrättsdirektiv, som infördes i svensk lagstiftning i juni 2019, och
den uppdatering som skett med anledning av detta av Fondbolagens Förenings riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang.
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429

37 %

94

Vi deltog och röstade på 429
bolagsstämmor, varav 200 i
bolag noterade i utlandet.

Andelen kvinnor i styrelser
i de bolag där vi deltagit i
valberedningen uppgår i
genomsnitt till 37 procent.

Vi deltog i 94 valberedningar
inför bolagsstämmorna 2019.

bolagsstämmor

valberedningar

kvinnor

bolagsstämmor. Vi röstade på ett 25-tal marknader varav
Sverige var den största marknaden följt av USA, Storbritannien och Japan.
Exempel på vår röstning
Ett fokusområde för oss är styrelsens sammansättning
inklusive en bra balans mellan beroende och oberoende
styrelseledamöter. I framförallt amerikanska bolag är det
vanligt att vd även är styrelsens ordförande, vilket vi inte
anser är lämpligt eftersom styrelsen bland annat har till
uppgift att utöva kontroll över bolagsledningen. Vi röstar
därför nej till vd vid styrelsevalet om så är fallet.
Vi röstade nej till incitamentsprogram som medfört
stora tilldelningar och har låga prestationskrav. Trots
fortsatt dialog med ABB och AstraZeneca som lett till
vissa förbättringar i strukturen för deras incitamentsprogram var de inte tillräckliga och vi kunde därmed inte
rösta för ersättningsrapporterna. I flera amerikanska
bolag röstade vi emot de ersättningsrelaterade förslagen
avseende bolagsledningen. Anledningen är att prestationskraven i de aktierelaterade incitamentsprogrammen
har låga, eller saknar, prestationskrav i kombination med
generösa utfall.

Vi har under året tagit ställning till och röstat för
godkännande av strukturaffärer, till exempel förvärv eller
avknoppningar. Acando, Oriflame, KappAhl och Hemfosa
är exempel på offentliga uppköpserbjudanden där vi har
haft dialoger med både målbolag och budgivare.
Under året var det många aktieägarförslag relaterade
till hållbarhet och klimat. Vi röstade för förslag med fokus
på förbättrad hållbarhets- och klimatrapportering i exempelvis BP, Amazon, Exxon Mobil, Chevron, Alphabet och
BHP Group. Förslaget i BP kom från Climate Action 100+,
fördelning
röstningRobur har underettGeografisk
investerarinitiativ
somav
Swedbank
tecknat, och bolagsstämman beslutade om förslaget.
Vi har givit stöd till flera aktieägarförslag inriktade
på att bolagen ska redovisa skillnader i inkomst mellan
anställda män och kvinnor (”gender pay gap”). KartläggSverige
ningar och rapporter av detta slag är på Nordamerika
väg att bli praxis i
USA. Rapporteringen i bolag inom tech-industrin
har varit
Storbritannien
mindre utvecklad trots relativt sett storaJapan
skillnader i könsbalansen i dessa bolag. Vi har röstat för Kina
förslag om detta i
Övriga
Europa
exempelvis Adobe, Intel, Amazon, Microsoft och
Facebook.
Övriga världen
Mer information om hur vi har påverkat genom vårt ägarengagemang finns att läsa i rapporten Tillämpning av
principer för aktieägarengagemang 2019 på vår webbsida.

Röstningsbara
agendapunkter
– oavsett
Röstningsbara
agendapunkter
– styrelse och
förslagsställare
aktieägarförslag

Geografisk fördelning av röstning

Sverige
Nordamerika
Storbritannien
Japan
Kina
Övriga Europa
Övriga världen

Röstningsbara agendapunkter – oavsett
förslagsställare

Röstat för
styrelsens förslag
Röstade för
Röstat emot
styrelsens förslag
Röstade emot
Röstat för
Röstade avstår
aktieägarförslag
Röstat emot
aktieägarförslag

Aktieägarförslag som röstats för – per kategori
Oberoende styrelseordförande

Röst
aktie

Akti
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Dialogresultat 2019
Under året hade vi kontakt med 645 bolag om deras hållbarhetsarbete. Av
dessa var 449 utanför Sverige. Dialogprocesserna utvecklades vilket ledde till
fler antal dialoger av bättre kvalitet och en förbättrad riskhantering i fonderna.

645 kontakter

under året kontaktade vi 645 bolag för att
bland annat diskutera affärsetik, klimatfrågor,
mångfald, säkerhet, bolagsstyrningsfrågor
och mänskliga rättigheter.

Egna hållbarhetsanalytiker hade kontakt med över 150
bolag vid fler än 200 tillfällen. Majoriteten av dessa
kontakter var i form av telefonkonferenser, personliga
möten eller platsbesök. De mest återkommande frågorna

Vem genomförde
Vem genomförde
dialogerna?
dialogerna?
Vem genomförde
Vem genomförde
dialogerna?
dialogerna?

var klimat och övergripande hållbarhetsarbete där bland
annat strategier, mål, organisation och investeringar i
hållbarhet ingår. Fondförvaltare hade kontakt med drygt
300 bolag vid över 800 tillfällen. Här var kontakterna
nästan uteslutande via telefonkonferenser eller personliga möten. Flera hundra dialoger har även skett i
samarbete med andra investerare och genom leverantörer
av dialogtjänster.
Förutom bolagsdialoger har ett antal teman identifierats där hela branscher påverkas. Under året har dessa
dialoger främst berört klimat och förnybar energi, avskogning, mångfald, AML samt ansvar inom spelbranschen.

Vilka frågor
Vilkaomfattade
frågor omfattade
dialogerna?
dialogerna?
Vilka frågor
Vilkaomfattade
frågor omfattade
dialogerna?
dialogerna?

Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete
Klimat
Klimat
Klimat
Klimat
ArbetsvillkorArbetsvillkor
Arbetsvillkor
Arbetsvillkor
Ansvarfullt spel
Ansvarfullt
spel
Ansvarfullt
spel
Ansvarfullt spel
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Hållbara produkter
Hållbara
produkter
Hållbara
produkter
Hållbara produkter
Affärsetik
Affärsetik

SwedbankSwedbank
Robur
Robur
Swedbank Swedbank
Robur
Robur
Leverantörer
Leverantörer
Leverantörer
Leverantörer
Investerar-InvesterarInvesterarInvesterarsamarbeten
samarbeten
samarbetensamarbeten

Affärsetik
Affärsetik
Leverantörsarbete
Leverantörsarbete
Leverantörsarbete
Leverantörsarbete
Mänskliga rättigheter
Mänskliga
rättigheter
Mänskliga
rättigheter
Mänskliga rättigheter
Vapen
Vapen
Vapen
Vapen
Dataintegritet
Dataintegritet
Dataintegritet
Dataintegritet
DjurhållningDjurhållning
Djurhållning Djurhållning

Kritiska hållbarhetsfrågor och klimat utgjorde mer än 70 procent av dialogerna.

Hur genomfördes
Hur genomfördes
dialogerna?
dialogerna?
Hur genomfördes
Hur genomfördes
dialogerna?
dialogerna?

Fysiskt möte
Fysiskt möte
Fysiskt möte
Fysiskt möte
E-post - substantiellt
E-post - substantiellt
E-post
- substantiellt
E-post - substantiellt
informationsutbyte
informationsutbyte
informationsutbyte
informationsutbyte
Telefonkonferens
Telefonkonferens
Telefonkonferens
Telefonkonferens
E-post - dialog
E-post
påbörjad
- dialog påbörjad
E-post - dialog
E-post
påbörjad
- dialog påbörjad
E-post - inget
E-post
svar- inget svar
E-post - inget
E-post
svar- inget svar
Över 70 procent av dialogerna hade ett högt påverkansvärde.

DialogerDialoger
av fondförvaltare,
av fondförvaltare,
per tema
per tema
DialogerDialoger
av fondförvaltare,
av fondförvaltare,
per temaper tema

Övergripande
Övergripande
Övergripande
Övergripande
hållbarhetsarbete
hållbarhetsarbete
hållbarhetsarbete
hållbarhetsarbete
Miljö
Miljö
Miljö
Miljö
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
och affärsetik
och
affärsetik
och affärsetik
och affärsetik
Sociala frågor
Sociala frågor
Sociala frågor
Sociala frågor
Klimat diskuterades i 43 procent av hållbarhetsdialogerna som fondförvaltarna
hade under året. Alla dialoger bedöms ha haft ett högt påverkansvärde.
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Foto: Swedbank Robur, Hållbarhetsanalytiker Katarina Heissenberger i samband med platsbesök hos svenska spelbolag på Malta.

Dialoger efter fördjupad riskbedömning
Under året skärptes hanteringen av innehav i bolag med
särskilt höga risker inom hållbarhet och bolag som inte
lever upp till internationella standarder och normer. Bolag
med stora brister i sin bolagsstyrning, eller sin hantering
av affärsetik, miljö, klimat eller arbetsvillkor placerades på
en bevakningslista om innehav fanns i fonderna. Särskilda
krav ställs på analys och påverkansdialog av dessa bolag
för att få ingå i fonderna. Bevakningslistan bestod under
året av nära 300 bolag världen över. Skälen till att de
sattes under bevakning varierar. Det kan till exempel
vara bolag med överträdelser mot internationella normer.
Det kan också gälla bolag som är föremål för sanktioner
eller som kraftigt underpresterar i sitt hållbarhetsarbete

Bevakningslistan,
Bevakningslistan,
skäl till födjupad
skäl till födjupad
riskanalys
riskanalys

Överträdelser,
Överträdelser,
internationella
internationella
normer
normer
Bristfälligt Bristfälligt
hållbarhetsarbete
hållbarhetsarbete

samtidigt som de bedriver verksamhet i branscher eller
områden där risken att skada människor eller miljö är
förhöjd. 42 innehav såldes av under året med anledning
av brister identifierade i denna process. Ägande kvarstår i
22 bolag efter att analys utförts och egen påverkansansdialog om konkreta förbättringsområden har upprättats.
I fråga om efterlevnad av internationella normer
tar Swedbank Robur även hjälp av leverantörer för att
genomföra dialoger och utvärdera resultatet av bolagens
förbättringar. Under året handlade dessa dialoger om
miljö, mänskliga rättigheter, arbetartagares rättigheter
och arbetsvillkor, samt affärsetik.

Leverantörer,
Leverantörer,
fördelning
fördelning
av ämnen
avi ämnen
leverantörers
i leverantörers
dialogerdialoger

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
Miljö

Miljö

Sanktioner Sanktioner

Arbetsrätt Arbetsrätt

Andra högriskfaktorer
Andra högriskfaktorer

Affärsetik Affärsetik
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Exempel från årets dialoger
Som långsiktig ägare har Swedbank Robur goda möjligheter att påverka bolag i hållbarhets- och ägarstyrningsfrågor. En förutsättning för dessa bolagsdialoger är att
vi har god förståelse för verksamheterna och bolagens
kultur. Platsbesök ger oss unika möjligheter att förstå

verksamhetens förutsättningar på plats och ger insyn
i detaljer som inte går att läsa sig till i publika rapporter.
Här följer exempel från fältbesök och dialoger som
våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker genomfört
under året.

Croda, England
I februari besökte hållbarhetsanalytiker Kristin
Wallander och förvaltare Jacob Gemmel bolag i fonden
Swedbank Robur Ethica Global, numera Transition
Global. Ett av dem var Croda, ett specialkemibolag
som bland annat tillverkar medel som effektiviserar
jordens upptagning av vatten vid odling och medel
som binder bekämpningsmedel vid blad. Dessa
tekniker bidrar till att mindre bekämpningsmedel
behövs och att vattenanvändningen kan minskas.
Fokusfrågor under besöket var hur bolagets produkter
och tjänster bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och
hur deras interna hållbarhetsarbete är organiserat
och vilka resultat det ger. Besöket bekräftade vår
bild att Croda har ett etablerat hållbarhetsarbete
med fokus på resurseffektivitet och innovation.

Det gav också en bättre förståelse för hur väl bolaget
är positionerat för att hantera framtida möjligheter
och risker inom hållbarhet.

Apple, England
Under hösten besökte vår hållbarhetsanalytiker
Shane Chaplin Apple som flera av Swedbank Roburs
fonder har investeringar i. Apple lägger stor vikt vid
att säkerställa kvaliteten i sin leverantörskedja ur ett
hållbarhetsperspektiv. Förpackningskartonger till
bland annat iPhone tillverkas av Holmen och hållbarhetsarbetet i tillverkningen har granskats på plats av
företrädare från Apple.
Bolagets förmåga att hantera metallkomponenters livscykler är avgörande för deras långsiktiga
konkurrenskraft och hållbarhet. Återanvändning av
dessa komponenter är affärsmässigt klokt och vissa
åtgärder är redan på plats för att sluta cirkeln. Bolaget
har också sofistikerade system för att spåra, granska
och förbättra sina leveranskedjor.
Även om Apple på senare tid öppnat upp om sitt
leverantörsarbete så säger bolaget relativt lite om sin

hållbarhetsvision, mål och arbete i externa sammanhang. Hur påverkar klimatförändringarna företaget,
hur kan de bidra positivt? Den frågan tog Apple med
sig från våra diskussioner och vi kommer att följa upp
frågan om transparens framöver.
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Gildan, Honduras
Hållbarhetsanalytiker Kristin Wallander och förvaltare
Jacob Gemmel besökte under hösten en textiltillverkningsanläggning i Honduras. Anläggningen tillhör
Gildan, ett kanadensiskt bolag och en av världens
ledande tillverkare av t-shirts, tröjor, underkläder
och strumpor. Bolaget har som strategi att äga hela
värdekedjan och tillverka allt i egen regi, allt från att
spinna tråd, tillverka tyg och sy kläder till att distribuera varor till butik.
Vattenrening är en central del i bolagets hållbarhetsarbete. Vid sin fabrik utanför San Pedro Sula
renas vatten från bolagets processer vid färgning
av tyg, vattenpressar och sanitärt vatten i 66 olika
bassänger. Hela processen tar 60 dagar. I området
runt bassängerna har det skapats en ny biotop som
drar till sig en mängd nya arter, däribland fåglar och
alligatorer.
Medarbetarna ses som nyckeln till framgång. Varje
ny sömmerska utbildas i åtta till tio veckor och går
därefter bredvid en erfaren sömmerska under fyra

månader. Förutom den utbildning som introduktionen
hos Gildan innebär, ligger lönerna över minimilönenivån i Honduras. Bolaget arbetar enligt principer för
”fair living wages” för att erbjuda löner som deras
medarbetare ska kunna försörja sig på. Dessutom står
bolaget för resor till och från arbetet, fri läkarvård och
fria måltider och ger sina anställda möjligheter att
handla mat till rabatterade priser i en egen mataffär
på fabriksområdet. Vid besöket fick vi träffa anställda
och kunde konstatera att många av dem hade en lång
anställningstid och att vissa även var andra eller tredje
generation inom sin familj med anställning i bolaget.

BP, England
Hållbarhetsanalytiker Shane Chaplin träffade före
trädare för BP för att diskutera klimatomställning.
BP står inför stora utmaningar i sin affärsverksamhet
av flera skäl; olja kan i princip inte ingå i energimixen
år 2050 om världen ska klara av att hålla den globala
uppvärmningen på en hanterbar nivå. Dessutom är
fossil olja som råvara till plast allt mer ifrågasatt.
Detta gör att vi ser väsentliga långsiktiga risker för
de flesta oljebolagen utifrån deras nuvarande affärsmodeller. Precis som sina konkurrenter deltar BP
i projekt om förnybar energi, men andelen av produktionen som omfattas av dessa åtaganden är låg.
BP saknar också en konkret plan för att övergå från
fossilbaserade till förnybara energikällor.
Oljebolag blir alltmer ifrågasatta och behöver
omforma sin roll och hitta lönsamhet i ett energisystem med låga koldioxidutsläpp. Vi ser emellertid att
de har fördelar som kan ge förutsättningar att ställa
om, till exempel god finansiering, globalt etablerade
verksamheter och stor teknisk kompetens. Vid tiden
för mötet hade BP nyligen tillkännagivit sin nya vd,

men eftersom denne ännu inte tillträtt kunde
företaget inte ge detaljerad information om sina
framtida policys eller strategier inom klimatområdet.
Detta kommer vi att följa upp vid kommande möten.
Vi ställde flera frågor om produktionsutsläpp och om
BP: s nuvarande verksamhet i Arktis och utvinning av
skifferolja och gas. Vi klargjorde att som investerare
förväntar vi oss att fossilintensiva företag har tagit
fram planer och finansiering för övergång till förnybar
energi. Det kommer att bli ett krav för att vi ska kunna
stanna kvar som investerare på lång sikt.
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Ett urval av våra fonder som bidrar
till en bättre värld
Vi tar hänsyn till hållbarhet i alla våra investeringar – i alla våra fonder.
Men för vissa fonder tar vi steget ännu längre, vi investerar i bolag som
faktiskt är med och bidrar till omställningen till en bättre värld.
Swedbank Robur Transition
Under hösten har aktiefonderna Ethica bytt namn till
Transition. Förutom namnbytet, som bättre beskriver
fondernas inriktning mot investeringar inom hållbar
omställning, uppdaterade vi också fondernas strategi.
Sedan 1980 har Ethicafonderna valt bort bolag vars
verksamhet direkt eller indirekt kopplas till exempelvis
höga utsläppsnivåer, bristande arbetsvillkor och kränkning av mänskliga rättigheter. Bolag som producerar
tobak, vapen, pornografi eller alkohol exkluderas också.
Fonden väljer fortfarande bort bolag utifrån samma
kriterier som tidigare, men fokuserar nu också på att
välja in bolag där vi ser en positiv utvecklingspotential.
Finns det en vilja hos företaget att utveckla sitt hållbarhetsarbete? Ser vi att bolagets produkter eller tjänster
kan hjälpa andra bolag att nå sina hållbarhetsmål?
Då vill vi vara med på resan.

Det nya namnet, Transition, syftar på att fonderna
främst investerar i bolag som, enligt vår bedömning,
bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Fonderna är förvaltade utifrån dessa teman:
 Klimat och naturresurser
 Hälsa och välmående
 Demografi och mångfald
 Innovation och säkerhet
Alla teman har koppling till FN:s hållbarhetsmål.
I och med att hållbarhet blivit ett fokusområde inom
de flesta branscher finns stor tillväxtpotential i företag
som producerar produkter och tjänster som kan hjälpa
privatpersoner och andra företag att bli mer hållbara.
Transitionfonderna är även Svanenmärkta och har
de högsta hållbarhetskriterierna i vårt fondutbud.

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
I november lanserade vi den första nya fonden, av flera
kommande, med ett specifikt klimatfokus - Swedbank
Robur Access Edge Emerging Markets. Fonden ger en
bred exponering mot tillväxtmarknader samtidigt som
den tar hänsyn till klimatfrågor och investerar därför
inte i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag
med mer än fem procent omsättning från framställning
av el från kol, olja respektive gas. Den premierar och

väljer istället in bolag som bidrar positivt till klimat
omställningen, detta är vad vi kallar en klimatsmart
fond. Detta fokus resulterar bland annat i att fondens
investeringar har cirka 75 procent lägre koldioxidutsläpp än sitt jämförelseindex MSCI Emerging Markets.
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Swedbank Robur Global Impact
Drygt ett och ett halvt år har gått sedan vi lanserade
fonden Swedbank Robur Global Impact. Under året
har Global Impact investerat i närmare 100 bolag över
hela världen. Dessa bolag är utvalda för den positiva
påverkan deras tjänster och produkter har och för deras
bidrag till att uppfylla FN:s globala mål.
Närmare 60 procent av omsättningen i företagen
som fonden investerar i kan relateras till målen genom
de produkter och tjänster de producerar. I en ny årlig
rapport kvantifierar vi den positiva effekten på miljö
och sociala områden från bolag fonden varit delägare i.

Möjliggörande 5%
Bolag som finansierar småföretag i tillväxtekonomier samt vissa typer av utbildningsföretag.

Grundläggande behov 21%
Företag som är verksamma inom hälsa, hållbar
matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik.

Investeringarna i Global Impact kan organiseras i fyra
världsförbättrande teman – klimat, grundläggande
behov, naturresurser och möjliggörande. Alla bolag
fonden investerar i har omsättning inom verksamhet
som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål genom de
produkter och tjänster de säljer, och totalt 58 procent
av omsättningen från bolagen i fonden är direkt
relaterad till de globala målen. Detta kan jämföras
med motsvarande siffra på tio procent hos fondens
jämförelseindex, MSCI All Country World index.

Naturresurser 5%
Företag som genom sin verksamhet hjälper till
att bevara miljö och artrikedom på land och i
hav, till exempel genom teknik för avfallshantering, vattenrening och utsläppsbegränsning.

Klimat 27%
Företag som erbjuder teknologier för klimat
omställning, till exempel alternativ energi,
energieffektivitet och gröna byggnader.

Under 2019 har bolagen i fonden:
Producerat 43 000 Mwh förnybar energi.
Det motsvarar cirka 3 800 svenska hushålls
energiförbrukning under ett år.

Renat och distribuerat 2,4 miljarder liter dricksvatten. Det motsvarar cirka 654 000 personers
årsförbrukning av vatten för mat och dryck.

Genererat 256 000 ton material för återanvändning. Det motsvarar den totala mängden avfall
som produceras under ett år av cirka 550 000
personer.

Behandlat 807 miljoner liter avloppsvatten.
Det motsvarar den mängd avloppsvatten som
genereras av 4400 svenska hushåll under ett år.

Undvikit 26 ton utsläpp av koldioxid genom
låg energianvändning i gröna byggnader1). Det
motsvarar utsläppen från cirka 75 flygresor
mellan Stockholm och New York.

Investerat 27,2 miljoner i medicinsk forskning
och utveckling.

Exemplen ovan visar hur bolagen i fonden har bidragit beräknat på ett viktat genomsnitt av fondens innehav under 2019.
Siffrorna för att beräkna den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster visar en historisk ögonblicksbild av portföljbolagens produktion
inom dessa områden i relation till fondens ägarandel (antal aktier) i bolagen. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens produktion förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Viktigt att notera är att kopplingen
mellan faktiskt effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi
till exempel från att måtten används för klimatkompensation.

1) Uppgifter baseras på data för energibesparing i byggnader som beräknats utifrån uppgifter från företagen och referensdata från år 2018.
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Hållbara obligationer
Hållbara obligationer har vuxit snabbt på både den svenska och internationella
räntemarknaden sedan den första gröna obligationen introducerades av Världs
banken år 2008. En viktig anledning är efterfrågan från svenska investerare.
Swedbank Robur är den fondförvaltare som investerar mest
i gröna obligationer i Norden. Genom hållbara och gröna
obligationer, klimat-, sociala- och SDG-obligationer har
vi möjlighet att placera kapital och samtidigt koppla finansiering direkt till specifika hållbarhetsprojekt genom såväl
bolag, stater, kommuner, landsting eller organisationer.
Under året har Swedbank Robur ökat investeringarna
från cirka 12 miljarder SEK i gröna obligationer till 23
miljarder SEK. Som stor investerare har vi möjlighet att
påverka inriktningen och utvecklingen för denna typ av
värdepapper till exempel genom diskussionen av tänkbara kommande projekt, men även de villkor som omger
emissionerna av gröna och andra hållbara obligationer.
Bidrag från våra investeringar
Under året har vi bland annat investerat i Nordiska Investeringsbankens gröna och blå obligationer där pengarna
finansierar upprustning av Henriksdals vattenreningsverk
för att möta en växande stad, samt ett projekt kring
Vasagatan inne i Stockholm city där man effektiviserar
byggnaderna ur ett miljöperspektiv.

Swedbank Robur investerade även i Landshypoteks
senaste gröna skogsobligation, en ny säkerställd obligation som till sin helhet finansierar ett hållbart svenskt
skogsbruk. Obligationen är baserad på det svenska
hållbara skogsbrukets bidrag till minskandet av koldioxidhalten i atmosfären och ett bevarande av den biologiska
mångfalden. Obligationen har en årlig klimatnytta på
cirka 250 ton koldioxid för varje investerad miljon kronor.
De underliggande tillgångarna i obligationen motsvarar
en skogsareal lika stor som Öland och den årliga klimatnyttan uppskattas till cirka 750 000 ton koldioxid. Detta
kan likställas med klimatavtrycket för sammanlagt cirka
100 000 svenskar på ett år.
I början av året var vi största investerare i obligationen
Baltic Blue Bond. Det är den första helt blå obligationen
på marknaden där investeringarna öronmärks enligt Green
Bond Principles. Investeringarna sker i miljöprojekt kopplade till vatten i Östersjöregionen. Den totala investeringen
på två miljarder kronor ska användas till vattenreningsprojekt, skydd av grundvatten, storm- och översvämningsskydd samt för att restaurera marina ekosystem.
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Klimatet – vår tids största utmaning
Klimatförändringarna är en enorm utmaning och vi ska bidra till att
bromsa den negativa utvecklingen. Vi ser det som en möjlighet att
investera i affärsidéer som erbjuder lösningar för klimatet.
Med stöd i vetenskapen vet vi att klimatfrågan kräver vårt
omedelbara agerande. Effekterna av den klimatpåverkan
som redan skett påverkar alla samhällsområden och
värdet på våra investeringar. Vi har sett att vi kan driva
positiva förändringar i klimatfrågan och få börsnoterade
bolag att anta ambitiösa mål, till exempel genom att gå
samman med andra kapitalförvaltare. Därför är påverkan
en viktig del av vår strategi. Brister i anpassningsarbetet
kan kosta företag både anseende och pengar. Målet för

oss är att undvika de risker och kostnader vi kan identifiera och samtidigt investera i konkreta lösningar. I vår
mening är det långsiktigt lönsamt att investera i bolag
som målmedvetet anpassar sin affär utifrån klimatförändringarna eller i företag som direkt bidrar till att mildra
klimatförändringar. Att däremot investera i företag som
inte anpassar sin affärsmodell till de risker som klimatförändringar medför, kan innebära betydande risker.

Vår klimatstrategi
Klimatstrategin vägleder oss i att minska klimatrelaterade risker och möjliggöra en omställning mot lågfossila lösningar. Vi ska gå före politiska beslut och driva
på investeringar i tekniklösningar och tjänster som
ger ett sunt klimat. Omställningen är komplex därför
ska vi arbeta både med fondprodukter och förvaltning
som är fossilfria och samtidigt stödja en bred klimatomställning i samhället och rikta investeringar till

bolag och branscher som har en betydande påverkan
på klimatet och en realistisk potential att ställa om
de mest klimatpåverkande delarna av sin verksamhet.
Vår klimatstrategi lägger grunden för hur vi skapar
avkastning över tid till våra kunder och samtidigt tar
ansvar för att minska negativ klimatpåverkan och
investera i lösningar för en hållbar framtid.

Våra övergripande mål:

1,5 grader

Det samlade fondkapital som Swedbank
Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje
med Parisavtalets mål om att begränsa
uppvärmningen till 1,5 grader.¹)

2040 netto nollutsläpp

Det samlade fondkapital som Swedbank
Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat
koldioxidneutralt.²)

1) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska följa en bana i linje med Parisavtalets mål, med utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa våra
investeringar i de mest relevanta sektorerna, och använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser. År 2025 kommer vi vara i linje
med International Energy Agencys (IEA) Sustainable Development Scenario.
2) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska långsiktigt gå längre än vad nuvarande scenarier kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill
därför vara klimatneutrala 2040, tio år innan 2050. Utsläpp från bolag och emittenter ska vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1, 2
och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som [absoluta utsläpp] – [negativa utsläpp] (kollagring genom t.ex. landanvändning, Carbon Capture and Storage, eller liknande) ska vara noll eller negativa. Detta motsvarar hur världens utsläpp ska vara år 2050 under ett
1,5C-scenario, enligt IPCC.
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Vi ska nå våra mål dels genom valen av investeringar i fonderna,
dels genom att medverka i externa samarbeten och nätverk.
Integrera
Investera i bolag som producerar
förnyelsebar energi.

Påverka
Öka aktiviteten och rapporteringen
i våra klimatdialoger med bolag och
branscher.

Under året har vi arbetat aktivt, genom nätverk såsom
Swedish Investors for Sustainable Development (SISD)
och Global Investors for Sustainable Development (GISD),
Climate Action 100+ och International Investors Group
on Climate Change (IIGCC), för att påverka regeringar och
bolag inom hållbar omställning. Klimatfrågor har också ingått i vår egen hållbarhetsanalys och i påverkansdialoger.
Bolag med särskilt höga utsläpp och stor klimatpåverkan
har kontaktats i syfte att få bolagen att öka takten i sin
omställning. Swedbank Robur har sedan tidigare anslutit
sig till TCFD:s (Task force on Climate Related Financial
Disclosure) rekommendationer i syfte att utveckla
strategi och mål, riskhantering, mätetal och rapportering
gällande klimat och för att bedöma hur bolagen i fonderna
påverkas finansiellt av klimatförändringar.
I slutet av året genomförde vi en klimatanalys av våra
innehav i företagsobligationer och aktier i de sektorer
som påverkas mest av omställningen till ett lågfossilt
samhälle. Analysen utfördes enligt PACTA (The Paris
Agreement Capital Transition Assessment), ett verktyg
som utvecklats för institutionella investerare av organisationen Two Degree Investor Intitative med stöd från
Principles for Responsible Investments (PRI). Analysen
visar att Swedbank Roburs fonder är underviktade i

Exkludera
Bolag med höga utsläpp som saknar
klimatmål som är i linje med Parisavtalet.

Samverka
Bibehålla och utveckla vår medverkan i
internationella nätverk.

jämförelse med den globala marknaden inom olja och
gas, kol, kraftproduktion och fordonstillverkning, både
i fråga om aktier och obligationer. Detta innebär att
vi för närvarande har en låg risk att vara investerade i
affärsmodeller som inte är i linje med klimatomställningen, även kallade ”strandade tillgångar”. Ambitionen är
att successivt öka investeringarna i sektorer med lägre
koldioxidintensitet, till exempel förnybar energi, för att på
så sätt minska fondernas koldioxidutsläpp och bidra till en
hållbar omställning.
Under fjärde kvartalet 2019 påbörjade vi arbetet
med att utveckla nyckeltal för att följa upp effekterna av
åtgärderna i klimatstrategin. För att mäta hur väl i linje
med Parisavtalet våra investeringar inom exempelvis
energi- och transportsektorerna är, kommer vi att
använda oss av PACTA-verktyget. För andra sektorer som
material och byggnader eller jord- och skogsbruk finns
det för närvarande inga etablerade mätmetoder, men vi
kommer att bevaka och medverka till utvecklingen och
tillämpa dem när de blir tillgängliga. Till dess kommer vi
att använda oss av värden såsom till exempel ett företags
kolintensitet, dess klimatåtaganden och huruvida de är
grundade i vetenskap. Vi har även utveckling av nyckeltal
för investeringar inom SDG och hållbara obligationer.
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Fondernas klimatavtryck
Sedan 2015 redovisar vi årligen våra fonders koldioxidavtryck. Vi vill
underlätta för spararna att väga in klimathänsyn i sparbesluten och anser
att bolag i alla branscher bör prioritera satsningar på energieffektiva
lösningar och minska utsläppen av koldioxid.
Koldioxidavtrycket för våra fonder har minskat sedan vi
först började mäta och följa upp detta för fem år sedan.
Den senaste beräkningen visar att merparten av Swed-

Klimatavtryck aktiefonder jämfört med index

bank Roburs fonder är fortsatt mer koldioxideffektiva än
respektive fonds jämförelseindex, baserat på hur portföljerna och indexen såg ut per den 31 december 2019.
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Fondernas koldioxidavtryck visas som bolagens koldioxidintensitet, det vill säga utsläpp i relation till intäkter baserat på fondens ägarandel i
respektive bolag, samt koldioxidavtryck för fondernas respektive jämförelseindex 2019-12-31. Endast fonder med utsläppsdata för ≥ 75 procent av
fondens marknadsvärde redovisas. Beräkningarna omfattar utsläpp inom GHG Protocol scope 1 och 2. Utsläpp i leverantörsled inkluderas inte.
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Nytt regelverk från EU
Vi ser att hållbarhet allt mer blir ett reglerat område för finansbranschen.
Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU regleras just nu vad som
får betecknas som hållbart och krav ställs på beskrivning av de hållbar
hetsrisker som finns förknippade med investeringar.
EU Sustainable Finance är EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som lanserades i
mars 2018 och har tre huvudmål:
 Ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för
att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt
 Hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor
 Öka transparens och förbättra rapportering samt
främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet
Flertalet nya regleringar kommer att träda i kraft under
de kommande åren och vi arbetar successivt för att
anpassa våra investeringar och vår fondrapportering
till de nya kraven. Två av de nya förordningarna som
till stor del påverkar Swedbank Roburs verksamhet är
förordningen om inrättande av en ram för att underlätta
hållbara investeringar, den så kallade EU-taxonomin, och
förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som
ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, den så
kallade Disclosure-förordningen.
EU-taxonomi är ett klassificeringsverktyg för ekonomiska
aktiviteter utifrån deras klimategenskaper. Här regleras
vad som krävs för att en investering ska få kallas hållbar.

Foto: Swedbank Robur, Gildans vattenrening i Honduras.

Vi har påbörjat en inventering av kraven i relation till
våra fonder för att se i vilken omfattning vårt fondutbud
svarar mot kommande reglering. Sex miljömål ligger till
grund för klassificeringen, dessa handlar om att begränsa
och anpassa sig till klimatförändringar, att främja hållbar
användning av vattenresurser och minska föroreningar,
att ställa om till cirkulär ekonomi och att skydda ekosystem.
I vårt arbete ska vi utvärdera i hur stor omfattning de
ekonomiska aktiviteter som fonderna investerar i bidrar
till EU:s miljömål. Dessutom ska vi säkerställa att aktiviteterna som utvärderas inte orsakar betydande skada på
hållbarhetsmålen samt att de uppfyller ett antal sociala
krav. Detta är ett omfattande arbete som vi bedömer
kommer att fortsätta under 2020 och 2021 i takt med att
kraven i den kommande lagstiftningen blir tydligare.
Disclosure förordningen ökar kraven på redovisning
av hållbarhetsrelaterad information och ställer tydliga
krav på att bolag måste identifiera och kommunicera
hållbarhetsrisker som finns i förvaltningen av de enskilda
produkterna. Syftet är att harmonisera, förenkla och
öka tydligheten för hållbarhetsrelaterad information om
investeringar.
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Swedbank Roburs åtaganden
Åtaganden

Uppföljning

Aktivitet

CDP (Carbon Disclosure Project)

Årlig rapportering om arbetet i
Hållbara investeringar.

Internationellt samarbete mellan institutionella investerare för
att öka rapporteringen från bolag om bolagens hållbarhetsarbete.

Climate Action 100+ (2018)

Årlig rapportering i Hållbara
investeringar och Swedbank ÅR
om dialoger utifrån dialogramverk.

Samarbete inom PRI med flera organisationer för att påverka
världen 165 största utsläppande företag.

Fondbolagens Förenings
Riktlinjer för aktieägarengagemang

Årlig uppföljning av Principer för
aktieägarengagemang.

Utöva ett aktivt ägarengagemnag genom att delta på bolags
stämmor, delta i valberedningar, dialoger med styrelse och ledning
och när så bedöms lämpigt samverka med andra aktieägare.

GISD (Global Investors for
Sustainable Development) (2019)

Årlig rapportering i Hållbara
investeringar och Swedbank ÅR.

Globalt samarbete för att få fram nya hållbara investeringar, ta bort
hinder på marknaden och utveckla nya metoder.

ICGN Global Stewardship Principles

Årlig rapportering om arbetet i
Hållbara investeringar.

Utöva ett aktivt ägarengagemnag genom att delta på bolagsstämmor, delta i valberedningar, dialoger med styrelse och ledning och
när så bedöms lämpigt samverka med andra aktieägare.

IIGCC (International Investor Group
on Climate Change) (2018)

Årlig rapportering om arbetet i
Hållbara investeringar.

Samarbete för internationell utveckling och dialog kring klimat
förändring exempelvis mot klimatlobbying.

Montreal Carbon Pledge (2015)

Årlig rapportering i Hållbara
investeringar och Swedbank ÅR.

Klimatberäkningar scope 1 & 2 av fonder med noterade aktieinnehav
enligt fondbolagens förenings branschstandard.

PRI (Principles for Responsible
Investments) (2009)

Årlig rapportering som publiceras
på PRI:s webbsida och Swedbank
Robur från och med 2020.

Samarbeten mellan investerare för att driva förändring i företag.
Swedbank Robur är delaktig i olika arbetsgrupper.

SISD (Swedish Investors for
Sustainable Development) (2018)

Årlig rapportering i Hållbara
investeringar och Swedbank ÅR.

Svenskt samarbete för att få fram nya hållbara investeringar,
ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder.

TCFD (Task Force on Climate-related
Financial Disclosure) (2018)

Årlig rapportering i Hållbara
investeringar och Swedbank ÅR.

Styrning av klimatrisker genom nya klimatstrategi.

UN Global Compact (2010)

Årlig rapportering i Hållbara
investeringar och Swedbank ÅR.

Del av Swedbank Roburs hållbarhetsanalys att påverka företag att
ta säkerställa de tio hållbara affärsprinciper om mänskliga rättig
heter, arbetsrättsliga villkor, miljö och mot all form av korruption.

Swedbank koncernens åtaganden
PRB (Principles for Reponsible
Banking (2019)

Rapportering genom bankens ÅR.

Åtagande om FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet om klimat
till 2030.
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Nyckeltal
Mål och ambitioner
Integrering och exkludering
1

Förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (%) 1)

2

Förvaltat kapital med utökade exkluderingar 2) och/eller positiva inval

3

Antal fonder med utökade exkluderingar och/eller positiva inval

4

Förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter är avgörande för investering 3)

5

Antal fonder där hållbarhetsaspekter är avgörande för investering

6

Investeringar i hållbara obligationer

7

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

8

Fondkapital som förvaltas i linje med Parisavtalet (%) 4)

9

Fondkapital som är placerat koldioxidneutralt 5)

2020

2022

2025

100

100

100

100

1) Andel av totalt förvaltat kapital. Målet är att samtligt kapital ska beakta hållbarhetsaspekter. Sedan 2018 omfattas allt förvaltat kapital av Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och tillämpar riskbedömning samt exkluderingar med avseende på etik och hållbarhet.
2) Andel av totalt förvaltat kapital. Kapital som förvaltas 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.
3) Andel av totalt förvaltat kapital som utöver exkluderingar förvaltats med krav på analys av hållbarhetsaspekter och/eller positiva inval avseende hållbarhet.
4) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska följa en bana i linje med Parisavtalets mål, med utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa våra investeringar i de mest relevanta sektorerna, och
använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser. År 2025 kommer vi vara i linje med International Energy Agencys (IEA) Sustainable Development Scenario.
5) Vårt

samlade förvaltade fondkapital ska långsiktigt gå längre än vad nuvarande scenarier kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill därför vara klimatneutrala 2040, tio år innan 2050.
Utsläpp från bolag och emittenter ska vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1, 2 och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som [absoluta utsläpp] – [negativa
utsläpp] (kollagring genom t.ex. landanvändning, Carbon Capture and Storage, eller liknande) ska vara noll eller negativa. Detta motsvarar hur världens utsläpp ska vara år 2050 under ett
1,5C-scenario, enligt IPCC.
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Resultat och indikatorer
Integrering av hållbarhet i kapitalförvaltning
10

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

6)

– varav i fonder (mdkr)
11

Förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter beaktats i förvaltningen (%)

12

Förvaltat kapital med utökade exkluderingar 8) och/eller positiva inval (%)

7)

2019

2018

2017

1530

1266

1252

1083

857

871

100

100

34

54

50

29

38/87

37/83

24/85

5

5

5

17/87

16/83

15/85

13

Fonder med utökade exkluderingar och/eller positiva inval (antal av totalt antal)

14

Förvaltat kapital där hållbarhetsaspekter är avgörande för investering (%) 9)

15

Fonder där hållbarhetsaspekter är avgörande för investering (antal av totalt antal)

16

Investeringar i hållbara obligationer (mdkr)

23

12

na

17

Avsättning till ideella organisationer från Swedbank Robur Humanfond (10) (mkr)

45

42

45

18

Fonder förvaltade i syfte att uppnå FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål (antal av totalt antal)

Påverkan

6/87

1/83

na

2019

2018

2017

37

38

37

19

Genomsnittlig andel kvinnor i bolagsstyrelser i vars valberedningar Robur deltar (%) 11, 12)

20

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

73

74

73

21

Antal bolagsstämmor där vi deltagit i Sverige och utomlands

429

424

336

22

Antal valberedningar

94

91

81

23

Kontaktade bolag i ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor

645

425

299

24

Investeringar i högriskbolag (%) 14)

9

27

79

2019

2018

2017

338

159

120

Klusterbomber,
personminor,
kemiska och
biologiska
vapen, samt
kärnvapen: 0
Kol: 5
Pornografi: 0
Tobak: 5

Klusterbomber,
personminor,
kemiska och
biologiska
vapen, samt
kärnvapen: 0
Kol: 30
Pornografi: 0
Tobak: 5

Klusterbomber,
personminor,
kemiska och
biologiska
vapen, samt
kärnvapen: 0
Kol: 30
Pornografi: 0

2019

2018

2017

13)

Exkludering
25

26

Antal exkluderade bolag med anledning av Policy för ansvarsfulla investeringar

Exkluderade produkter (omsättningsgräns i %)

Intern verksamhet

15)

27

Antal anställda vid årets slut

238

238

215

28

Andel av medarbetare som genomgått utbildning inom hållbarhet (%)

100

100

100

Ja

Ja

Ja

100

100

0

29

Hållbarhetskriterier inkluderat i förvaltningens rörliga ersättning

30

Andel av affärsresor som omfattas av klimatkompensering (%)

6)

Kapitalförvaltning per 2019-12-31.

7) 	 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.
8) 	 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.
9) 	 Andel av totalt förvaltat kapital som utöver exkluderingar förvaltats med krav på analys av hållbarhetsaspekter och/eller positiva inval avseende hållbarhet.
10) 	 Antalet anslutna mottagarorganisationer var 74 st. Total utdelning sedan fondstart var ca 1,2MRD SEK.
11) 	Valberedningsbolagen varierar till viss del mellan åren. Startläget för respektive år 2017–2019 var i genomsnitt 34%, 35% och 36%, vilket innebär en ökning med: 3 (2017 ), 3 (2018)
och 1 (2019) procentenheter.
12) 	Inklusive VD om bolagsstämmovald.
13) 	 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.
14) 	 Högriskbolag identifieras i pricess för utökad riskbedömning. 234 bolag var under 2019 på bevakningslista på grund av hög risk, av dessa fanns 2018 innehav i 64 bolag och 2019
i 22 bolag. Samtliga 22 hade genomgått utökad investeringsanalys och dialog hade upprättats.
15) 	 Listor över uteslutna bolag och skäl för uteslutning finns på swedbankrobur.se

Vill du veta mer?
För mer information om hur vi jobbar med hållbarhet,
gå in på swedbankrobur.se
Kontakta oss
Vill du ställa frågor om vårt hållbarhetsarbete kontakta oss via
e-post info@swedbankrobur.se

