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Swedbank Roburs Strategi för att
välja bort
Syfte

Swedbank Robur Fonder AB, nedan ”Swedbank Robur”, bedriver kapitalförvaltning och är ett helägt dotterbolag
till Swedbank AB (publ). Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Hållbart
värdeskap-ande innebär för oss att skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv
utveckling för samhälle och miljö. Vi betraktar hållbarhet och bolagsstyrning som avgörande i välskötta och
lönsamma investeringar. Genom att vara en nyckelspelare som driver och påverkar för positiv förändring ska vi
nå vår vision.
Swedbank Robur vill investera i hållbara bolag med möjlighet till positiv påverkan på vår omvärld. Swedbank
Robur arbetar med hållbarhet genom tre metoder: välja in, välja bort och påverka. För mer information se
Swedbank Roburs Strategi för att välja in, Swedbank Roburs Klimatstrategi, Swedbank Roburs Strategi för att
påverka och Strategi för biologisk mångfald och investeringar med positiv inverkan på naturen (endast på eng).

Vad vi väljer bort
Swedbank Robur väljer bort innehav kopplade till produkter och tjänster som inte är förenliga med vår syn på
hållbar utveckling. Dessutom avstår vi från att investera i verksamheter med höga hållbarhetsrisker, bristande
bolagsstyrning eller som är skadliga för samhället eller miljön. Att välja bort är en signal till våra kunder och
andra intressenter om våra värderingar och investeringsstandarder. I välja bort en av de metoder som vi
tillämpar för att minska skador på samhället och miljön.
Vad som ska väljas bort beslutas av Swedbank Roburs styrelse och anges i vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Implementeringen på verksamhetsnivå beslutas av vd utifrån rekommendation från Swedbank Roburs
Hållbarhetsråd1.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i följande:
•

kontroversiella vapen (klusterbomber,
personminor, kemiska- eller biologiska vapen)

•

kärnvapen

•

tobak

•

cannabis

•

pornografiskt material

•

kommersiell spelverksamhet

•

fossila bränslen (kol, olja eller gas) såvida det inte
finns tydliga omställningssmål. Dessa finns upptagna på Swedbank Roburs Gröna lista på Swedbank
Roburs webbplats.

•

statsobligationer eller statligt garanterade räntepapper emitterade av stater som systematiskt och grovt
kränker mänskliga rättigheter eller som omfattas av
sanktioner från FN:s säkerhetsråd, EU, UK (OFSI) och
USA (OFAC).

Hållbarhetsrådet består av vd, chef för kapitalförvaltning, chef för client solutions, chef för risk management, chef för affärsstöd och strategi, chef för hållbarhet och
ägarstyrning och chef för produktutveckling

1
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Swedbank Robur väljer bort bolag med intäkter från tillverkning (produktion) eller försäljning (distribution) av den
produkt eller tjänst som väljs bort (se Tabell 1). Vi väljer också bort serviceleverantörer med en tydlig koppling till
den produkt eller tjänst som väljs bort, detta efter en noggrann analys från fall till fall. En kombinerad bedömning
görs utifrån total exponering. För service tillåts en högsta nivå på 50 procent av omsättningen, med undantag för
kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen) och kärnvapen. För dessa
tillämpar vi en omsättningsgräns på 0 procent.
Vid investeringar i externa fonder kan bolag som Swedbank Robur väljer bort enligt ovanstående kriterier förekomma. I dessa fall förs en tät dialog med det externa fondbolaget med målsättning att finna en gemensam
värdegrund. Om Swedbank Robur inte ser en vilja till förändring kommer fondandelarna säljas av inom två år.
Undantag kan göras för investeringar i fossila bolag, om den externa fonden som helhet har ett tydligt och
konkret fokus på omställning till en ren och hållbar framtid. Dessa fonder listas på Swedbank Roburs Gröna lista.
Tabell 1:

Produktion/
Tillverkning

Distribution/
Försäljning

Service

Kontroversiella vapen*

0%

0%

0%

Kärnvapen

0%

0%

0%

Tobak

5%

5%

50 %

Cannabis

5%

5%

50 %

Pornografiskt material

0%

5%

50 %

Kommersiell spelverksamhet

5%

5%

50 %

Fossila bränslen

Produktion/
Utvinning

Distribution/
Transport

Kraftproduktion

Service

Kol

5%

5%

5 %**

5 %**

Olja

5 %**

5 %**

5 %**

50 %

Gas

5 %**

50 %

50 %

50 %

Internationella normer

Kan investera i bolag där vi ser en förändringsvilja och bedömer att
bolaget kan komma tillrätta med problemet under en acceptabel
tidshorisont.

* Klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen.
** Investeringar kan göras i omställningsbolag enligt definition. Investerade bolag återfinns på Swedbank Roburs Gröna lista.
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Internationella normer

Alla Swedbank Roburs fonder undviker investeringar i
bolag som:
•

på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker
internationella normer eller konventioner
utfärdade av FN2, ILO3 och OECD4 eller på annat
sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med
hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning,

•

medför andra stora hållbarhetsrisker.

När vi får information om att ett bolag associeras med
en kränkning av internationella normer eller
konventioner kontrollerar Swedbank Robur våra

normanalysleverantörers bedömning. Baserat på
information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen
bedömning om den uppkomna situationen utgör en
allvarlig och systematisk kränkning av internationella
normer eller konventioner. Om Swedbank Robur
investerar eller väljer att stanna kvar som investerare
i bolaget tillämpas en systematisk uppföljning av
hållbarhetsriskerna och bolaget förs upp på vår interna
bevakningslista. För mer information se Swedbank
Roburs lista på investeringar i bevakningslistade bolag
(Watch List).

Utökad nivå

Vissa av Swedbank Roburs fonder tar utöver ovanstående Tabell 1 även bort vapen, krigsmatriel, alkohol och
tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol samt investerar inte i bolag som bryter mot internationella
normer. Mer information om vilka fonder som följer denna nivå se Swedbank Roburs Fondlista samt fondernas
informationsbroschyrer.
Tabell 2:

Produktion/
Tillverkning

Distribution/
Försäljning

Service

Kontroversiella vapen*

0%

0%

0%

Kärnvapen

0%

0%

0%

Vapen eller krigsmateriel

5%

5%

5%

Tobak

5%

5%

50 %

Cannabis

5%

5%

50 %

Alkohol

5%

5%

50 %

Pornografiskt material

0%

5%

50 %

Kommersiell spelverksamhet

5%

5%

50 %

Fossila bränslen

Produktion/
Utvinning

Distribution/
Transport

Kraftproduktion

Service

Kol

1 %**

5%

5 %**

5 %**

Olja

5 %**

5 %**

5 %**

50 %

Gas

5 %**

50 %

50 %

50 %

Internationella normer

Investerar inte i bolag som inte följer internationella normer.

* Klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen.
** Investeringar kan göras i omställningsbolag enligt definition. Investerade bolag återfinns på Swedbank Roburs Gröna lista.

Monitorering av vår kriterier

Swedbank Robur tillämpar en kombination av intern
analys och analys av externa dataleverantörer för
information om hållbarhet inom produktinvolvering,
sektoranalys, kontroversialitetsrankning och normanalys.
Data om produktinvolvering från flera externa dataleverantörer analyseras minst en gång per kvartal.
Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker identifiera de
bolag som bryter mot de uppställda kriterierna i denna
strategi. Bolagen presenteras sedan för Hållbarhetsrådet. VD fattar beslut om exkludering av bolag i de fall
någon av fonderna har investeringar i dessa bolag.
www.un.org
www.ilo.org
4
www.oecd.org
2
3

När fonderna inte har innehav auto-genereras dessa
beslut i systemet för ESG-analys, RobuS. Ett bolag
som upphör med den verksamhet som leder till att det
väljs bort kan återigen blir aktuellt för investering.
Swedbank Robur utför dagliga limitkontroller före och
efter handel av samtliga investeringar för att säkerställa att de uppfyller kraven i denna strategi.
Kontroller, beslut och monitorering följer modellen
med första, andra och tredje försvarslinjerna och
omfattar portföljförvaltare samt orderläggning,
hållbarhets-analys, risk management och riskkontroll.
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Definitioner och kriterier för att välja bort
Kontroversiella vapen

•

Tillverkning samt forskning och utveckling av
produkter som specifikt utformas för framställning av tobaksprodukter, såsom smak- och doftämnen, hjälpkemikalier och särskilt anpassade filter-,
pappers- och förpackningsprodukter och dylikt.

Med personminor menas en sprängladdning försedd
med en tändanordning som placeras på land eller i
vattnet och som detonerar när en person vidrör den.

•

Bolag som säljer tobaksprodukter till konsument,
marknadsför eller transporterar tobak.

Med kemiska vapen eller även kallat C-stridsmedel
menas vapen som baseras på kemikaliers giftighet,
ofta i form av stridsgas. Exempel på detta är bland
annat nervgas, senapsgas och tårgas.

•

Tillverkning, utveckling och försäljning av läkemedel innehållande nikotin.

•

Tillverkning, utveckling och försäljning av
e-cigaretter och så kallade Smoke free och
Vapour Products om tobaksinnehåll inte kan
fastställas.

•

Tillverkning av produkter som används av tobaksindustrin men som inte är specifikt anpassade till
tobaksodling eller tillverkning av tobaksprodukter.

Med klusterbomber även kallat klusterammunition
eller multipelvapen menas projektiler som flygbomber,
artillerigranater eller robotar där verkansdelen delas
upp i ett antal mindre delar, så kallade sub-stridsdelar.

Med biologiska vapen eller även kallade bakteriologiska stridsmedel menas vapen som är baserade på
levande organismer. Biologiska vapen består framför
allt av sjukdomsalstrande mikroorganismer, till exempel bakterier, virus, svampar eller kemiska substanser.
Omsättning från produktion/tillverkning: 0%
Omsättning från distribution/försäljning: 0%
Omsättning från service: 0%

Kärnvapen

Med kärnvapen menas bomber som får sin kraft
från en kärnreaktion. Kärnvapens verkan bygger på
frigörelse av den energi som håller samman atomkärnor.
Omsättning från produktion/tillverkning: 0%
Omsättning från distribution/försäljning: 0%
Omsättning från service: 0%

Tobak

Med tobak menas den definition som grundar sig på
WHO:s konvention om Tobakskontroll (WHO FCTC)
som syftar till att skydda människors hälsa, hållbara
försörj-ning och naturmiljöer. Odling och framställning
av tobak skadar människor, natur och vattenresurser.
Konsumtion av tobaksprodukter är beroendeframkallande och skadar allvarligt brukares hälsa likväl
som hälsan hos människor i deras närhet. Enligt WHO
är tobakskonsumtion ett globalt hälsoproblem som
medför stora kostnader för samhällen och individer.
Omsättning från produktion/tillverkning: 5%
Omsättning från distribution/försäljning: 5%
Omsättning från service: 50%
Exempel på verksamheter som väljs bort:
•

Odling av tobak samt lagerhållning och handel
med tobaksråvara.

•

Tillverkning av konsumentprodukter innehållande
tobak såsom till exempel cigaretter, e-cigaretter,
cigarrer, pip- och tuggtobak och snus.

Exempel på verksamheter som inte väljs bort:

Cannabis

Med cannabis menas produkter innehållande marijuana och tetrahydrocannabinol (THC) cannabis. Swedbank Roburs definition av cannabis grundar sig i FN:s
konventioner om kontroll av narkotiska preparat.
Cannabis (THC) klassas av WHO som beroendeframkallande med mycket stor risk för skada på
människors hälsa. Preparat av denna typ står under
internationell kontroll avseende villkor för framställning, handel och distribution.
Omsättning från produktion/tillverkning: 5%
Omsättning från distribution/försäljning: 5%
Omsättning från service: 50%
Exempel på verksamheter som väljs bort:
•

Odling, lagerhållning och handel med botanisk
cannabis och tetrahydrocannabinol (THC)
cannabis

•

Tillverkning, utveckling, marknadsföring och
försäljning av cannabisprodukter till konsument
som främst är avsedda för rökning av cannabisprodukter.

•

Tillverkning produkter innehållande cannabis som
är utformade för privat konsumtion.

Exempel på verksamheter som inte väljs bort:
•

Tillverkning, utveckling och försäljning läkemedel
med cannabisinnehåll.

•

Tillverkning och försäljning av konsumentprodukter innehållande främst Cannabidiol (CBD) för
icke-medicinskt bruk såsom till livsmedel och
hygien-artiklar, förutsatt att det följer nationell
lagstiftning och att halter understiger WHO:s
gränsvärden.
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Pornografiskt material

Med pornografiskt material menas företag som
tillhandahåller pornografi som återger sexuella
situationer eller händelseförlopp där människans
värde och värdighet kränks.
Omsättning från produktion/tillverkning: 0%
Omsättning från distribution/försäljning: 5%
Omsättning från service: 50%

Kommersiell spelverksamhet

Med kommersiell spelverksamhet menas casino,
bingo, poker, sportsbetting och odds samt lotter, både
fysiskt spel samt spel på webb och i mobil, där det
huvudsakliga syftet är spel om pengar eller pengars
värde. Även spelutveckling och kringtjänster till bolag
som erbjuder spel omfattas.
Omsättning från produktion/tillverkning: 5%
Omsättning från distribution/försäljning: 5%
Omsättning från service: 50%

Omsättning från service: 50%
Gas5
Omsättning från produktion, utvinning eller
raffinering: 5%
Omsättning från distribution/transport: 50%
Omsättning från kraftproduktion: 50%
Omsättning från service: 50%
Omställningsbolag
När det gäller fossila bränslen vill Swedbank Robur
stötta den viktiga omställningen till ett lågfossilt
samhälle, och har därför en pragmatisk approach i
våra investeringar. Sålunda kan avsteg göras om ett
företag uppfyller samtliga kriterier nedan:
•

Bolagets omsättning får inte till mer än 50 %
bestå av fossil verksamhet.

•

Bolaget genererar inga intäkter från skifferolja/
gas, arktisk olja/gas eller oljesand.

•

Bolaget har åtagit sig att arbeta i linje med
Parisavtalets mål om väl under två grader, till
exempel genom ett så kallat Science-Based
Target, och åtagandet bedöms trovärdigt.

•

Investeringsbeslutet ska godkännas och dokumenteras av Swedbank Roburs Hållbarhetsråd.

Exempel på verksamheter som väljs bort:
•

Försäljning av spel till privatpersoner inom casino,
bingo, poker, sportsbetting och odds samt lotter,
både fysiskt, på webb och i mobil.

Exempel på verksamheter som inte väljs bort:

Omställningsobligationer

•

Försäljning och utveckling samt tjänster till
speltyper vars huvudsyfte inte är att vinna pengar,
såsom till exempel enskilt eller socialt spel
on- eller off-line, via konsol, dator eller mobil.

•

•

Forskning och utveckling om spelbeteende och
säkert spel.

Emissionen ska följa Green Bond Principles
(GBP) och vara verifierade av en tredjepart (en
sk ”second opinion). Om ramverket klassificeras
som Ljusgrön tillåts inte investeringen. Godkänt
är även obligationer emitterade under EU Sustainable Finance; Green Bond Standard.

•

Emittenten ska ha skrivit på Science Based
Targets (SBT).

•

Emittenten genererar inga intäkter från skifferolja/gas, arktisk olja/gas eller oljesand.

•

Emittenten omsättning från utvinning eller raffinering av kol, olja, gas eller distribution av kol får ej
överstiga 5%.

•

Emittenten har åtagit sig att arbeta i linje med
Parisavtalets mål om väl under två grader och
åtagandet bedöms trovärdigt.

•

Investeringsbeslutet ska efter investering
godkännas och dokumenteras av Swedbank
Roburs Hållbarhetsråd. Om det inte godkänns
säljs investeringen.

Fossila bränslen

4

Med fossila bränslen menas kol, olja och gas. I
definitionen ingår även utvinning eller raffinering av
skifferolja/gas, arktisk olja/gas och oljesand. Förbränning av fossilbränslen i exempelvis fordon, industrin
eller kraftsektorn bidrar till den ökade totala mängden
koldioxid i jordens atmosfär, vilket i sin tur bidrar till
uppvärmningen av vår planet och andra klimatförändringar.
Kol
Omsättning från produktion, utvinning eller
raffinering: 1% alt 5% (utökad nivå samt Policy)
Omsättning från distribution/transport: 5%
Omsättning från kraftproduktion: 5%
Omsättning från service: 5%
Olja
Omsättning från produktion, utvinning eller
raffinering: 5%
Omsättning från distribution/transport: 5%
Omsättning från kraftproduktion: 5%

Omställningsbolagen och omställningsobligationer
kommer att publiceras på Swedbank Roburs Gröna
lista.

4För att hantera pris och intäktsvolatilitet kopplat till den pågående energikrisen kan ett fåtal bolag temporärt undantagas från dessa limiter, givet att intäktsökningen
är liten och målsättning kring ett minskat koldioxidutsläpp kvarstår.
Vår målsättning är att ha ett konsekvent förhållningssätt till den mellersta och nedre delen av gasvärdekedjan. Därför har vi valt att tillämpa samma omsättningsgräns på 50% för transport och kraftproduktion av gas. Detta möjliggör investeringar i ett begränsat antal bolag för att stödja deras omställning från kol till gas och
från gas till förnybar energi på kort till medellång sikt, men begränsar samtidigt långsiktiga investeringar i gasinfrastruktur eller utvinning. På detta sätt kan vi hålla
portföljens koldioxidintensitet relativt låg och undvika att bidra till den så kallade ”gasinlåsningseffekten”. De bolag som är investerbara med hänsyn till dessa gränser
är begränsade men enligt vår bedömning av god kvalitet.

5
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Alkohol

Vapen och krigsmateriel

(endast för utökad nivå)
Med alkohol menas drycker med alkoholhalt över 2,25
volymprocent.

(endast för utökad nivå)
Med vapen menas produkter avsedda för att döda,
stympa eller ödelägga och som säljs för militära
ändamål. Med krigsmateriel menas produkter eller
delkomponenter speciellt utvecklade för att ingå i
vapen eller vapensystem.

Omsättning från produktion/tillverkning: 5%
Omsättning från distribution/försäljning: 5%
Omsättning från service: 50%
Exempel på verksamheter som väljs bort:
•

Produktion eller destillation av alkohol eller
etanol.

•

Tillverkning av konsumentprodukter innehållande
alkohol såsom till exempel vin, sprit, öl.

•

Tillverkning och utveckling av produkter som
specifikt utformas för alkoholindustrin, så som
specialtillverkade korkar, behållare eller förpackningar till alkoholprodukter.

Vapen och Krigsmateriel definieras utifrån Lagen
(1992:1300) om krigsmateriel och förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel reglerar tillståndskrav
och skyldigheter rörande krigsmaterielrelaterad verksamhet.
Omsättning från produktion/tillverkning: 5%
Omsättning från distribution/försäljning: 5%
Omsättning från service: 5%

Exempel på verksamheter som inte väljs bort:
•

Tillverkning av produkter som används av alkoholindustrin men som inte är specifikt anpassade
för alkoholprodukter tex kapsyler eller aluminiumburkar.

•

Bolag som tillhandahåller land eller fastigheter
som kan användas av vinproducenter.

•

Bolag som producerar etiketter, där användningsområdet är bredare än till alkoholindustrin.

Mer information

På vår webbplats finns mer information om ansvarsfulla investeringar och dokument som handlar om hållbarhet,
exempelvis:
•

Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar

•

Swedbank Roburs Principer för aktieägarengagemang

•

Swedbank Roburs Klimatstrategi

•

Swedbank Roburs Strategi för Biologisk mångfald och investeringar med positiv inverkan på naturen.

•

Swedbank Roburs Strategi för att välja in

•

Swedbank Roburs Strategi för att påverka

•

Swedbank Roburs Gröna listan

•

Swedbank Roburs lista på investeringar i bevakningslistade bolag (Watch List)

•

The race to Net Zero - Swedbank Robur’s roadmap to net zero emissions

•

Swedbank Roburs Röstningredovisningsportal (Proxy Voting Dashboard)

•

Swedbank Roburs Expectation papers

•

Informationsbroschyr för respektive fond

