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Swedbank Roburs Strategi för att
påverka
Syfte

Swedbank Robur Fonder AB, nedan ”Swedbank Robur”, är kapitalförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Hållbart värdeskapande 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 för 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 om att
välja in, se Swedbank Roburs Strategi för att välja in och för mer information om att välja bort, se Swedbank
Roburs Strategi för att välja bort och Swedbank Roburs Klimatstrategi.
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Fokusområde för påverkan

För Swedbank Robur är påverkan ett verktyg för att hantera risker och hitta bra investeringsmöjligheter, både på
vår hemmamarknad och globalt.
Vi använder vårt inflytande som ägare och potentiell investerare för att verka för förändring och långsiktigt
hållbart värdeskapande i de bolag och marknader där vi investerar.
Swedbank Robur vill investera i innehav som bidrar till:

Sunda investeringar (Fair Business): Vi främjar sunda och transparenta
affärsmetoder och redovisning av hög kvalitet. Vi uppmuntrar bästa praxis,
hållbart ledarskap och samarbete med intressenter för att åstadkomma positiv
påverkan inom hållbar utveckling.
Viktiga områden är:
•
Mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och barns rättigheter
•

Affärsetik, anti-korruption och att motverka penningtvätt

•

Mångfald, jämställdhet och jämlik representation

Rena investeringar (Clean Business): Vi främjar ren och effektiv produktion
och affärsverksamheter som leder till minskad klimatpåverkan. Vi uppmuntrar
utveckling, tillverkning och användning av produkter och tjänster som förhindrar
förorening av vatten och luft och som inte skadar människor, biologisk
mångfald eller klimatet.
Viktiga områden är:
• Effektiva och rena processer
•

Minskad klimatpåverkan

•

Hållbar produktion – ”inte vålla skada”/”do no harm”

Goda investeringar (Good Business): Vi främjar en hållbar omvandling av
näringslivet. Vi strävar efter hållbar, lönsam tillväxt och att skapa en god,
långsiktig avkastning för våra kunder. Vi uppmuntrar cirkulära affärsmodeller,
produkter och tjänster som ger lösningar på globala utmaningar och bidrar till
de globala målen för hållbar utveckling.
Viktiga områden är:
• Affärslösningar på globala utmaningar
•

Bidrag till de globala målen för hållbar utveckling från produkter och tjänster

•

Cirkulära affärsmodeller

Varje hållbarhetsprincip (Mission Statement) ovan beskrivs i Swedbank Roburs Expectation paper, där vi redogör
mer detaljerat om våra förväntniningar.
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Former av påverkan

Inom ramen för vår påverkan som ägare är vi aktiva gentemot innehav1 för att belysa utmaningar inom miljö,
socialt ansvar och bolagsstyrning.
Som ägare är vårt främsta fokus påverkansdialoger med styrelser och ledning i de bolag vi investerar i. Vi deltar
också i valberedningar 2 och använder vår rösträtt på bolagsstämmor. Inom finansbranschen använder vi vårt
inflytande för att driva förändringar tillsammans med andra investerare och fonddistributörer. Vi samarbetar
också med våra
leverantörer av analys och ESG-data för att utveckla metoder till stöd för hållbara investeringar.

Vad vill vi åstadkoma

Som investerare samverkar vi med en rad intressenter, till exempel kunder, media och intresseorganisationer.
Främsta drivkrafter är transparent kommunikation, utbildning, gemensamt lärande och genomlysning av finansiella produkter och hållbara affärsmetoder. Vi påverkar också beslutsfattare och tillsynsorgan för att förbättra
vår bransch och samhället genom vår påverkan som investerare.

Clean Business

Fair Business
INGEN
FATTIGDOM

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Good Business
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Hantera risker

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Påverkan som investerare

Investeringsunivers

Leveran- Styrelse Ledning
Aktörer Tredjetörer
part

Sociala aspekter & Impact

Miljöaspekter

Påverkan som ägare

Finansbranschen

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Bidra till omställning

Sociala aspekter & Bolagsstyrning

Vem och vad vill vi påverka

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Affär

Ramverk

Lagstiftning

Standarder

Samhälle

Kunder

Media

NGO:s

Ägarpåverkan

Vi påverkar portföljinnehav genom:
1. Bolagstämmor
Bolagsstämman är bolagens högsta beslutande organ där aktieägarna röstar på styrelsen och andra aktieägares förslag på grundläggande styrning i bolaget. Aktieägarna får även möjlighet att träffa och ställa frågor
till styrelsen, företagsledningen och revisorerna. Vi tar ställning till och röstar samt offentliggör hur vi röstat i vår
röstningsöversikt.
2. Valberedningar
I valberedningen förbereds förslag på styrelsesammansättning av styrelseledamöter i bolagens styrelser och
Swedbank Robur deltar i valberedningar där vi är stora ägare. Arbetet utgår från en utvärdering av styrelsens
insatser under det gångna året och en analys av de kompetenser och erfarenheter i styrelsen som finns och
kommer att gagna bolagets långsiktiga utveckling. Detaljerna förklaras närmare i Swedbank Roburs Principer
för aktieägarengagemang.

1
2

Bolag, emittenter och externa fondaktörer.
I huvudsak i svenska bolag.
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3. Dialoger
Vi definierar dialog som ”diskussioner med bolag, emittenter eller externa fond-/indexleverantörer där vi som
ägare eller potentiell investerare, uttrycker vår syn på sund affärsverksamhet och specifika förväntningar på
hållbart värdeskapande”.
Vi använder och rapporterar utifrån fyra dialogtyper:
i. Proaktiv – för värdeskapande och för att främja strategiska frågor
• Investeringsanalys med diskussioner om affärskritisk hållbarhet och bolagsstyrning.
•

Aktivt ägarskap för att följa upp resultat och utveckling av viktiga frågor.

•

Främja målsättningarna för sunda/rena/goda investeringar, lyfta fram affärsmöjligheter eller risker, ställa
krav på förändring eller föreslå utvecklingsområden.

•

Faktainsamling för att bedöma och utvärdera en fråga, situation eller incident och signalera dess betydelse
för oss.

ii. Reaktiv – att utöva aktivt ägarskap eller hantera risker
• Faktainsamling för att bedöma och utvärdera en fråga/situation/incident och signalera dess betydelse för
oss.
• Ge bekräftelse och feedback för att informera om vår åsikt, våra standarder eller förväntningar i en fråga.
• Incidenthantering inklusive överenskommelse om tidsatta mål och handlingsplan för att avhjälpa och
hantera en skada eller risk.
iii. Genom samarbete tillsammans med andra investerare.
iv. Dialog via leverantör för Swedbank Roburs räkning.
För att styra och prioritera dialoger har Swedbank Robur en intern riskhanteringsprocess och en bevakningslista. Listan innehåller bolag som:
•

på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN3, ILO4
och OECD5 eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller
ägarstyrning,

•

har andra stora hållbarhetsrisker.

Om Swedbank Robur investerar eller väljer att stanna kvar som investerare i ett bolag på bevakningslistan
tillämpas en systematisk uppföljning av hållbarhetsriskerna. Alla innehav kontaktas. Bolag som inte åtgärdar
överträdelserna eller hanterar hållbarhetsriskerna på ett tillfredsställande sätt, avyttras, så snart som möjligt
dock senast inom två år efter det att bolaget fördes upp på interna bevakningslistan. Mer information om
processen och vilka bolag på bevakningslistan Swedbank Robur har innehav i finns på Swedbank Roburs
webbplats.6
Vidare så har Swedbank Robur satt upp särskilda dialogmål kring företag med höga utsläpp inom TCFD (Task
force on Climate-related Financial Disclosures) sektorer7. För innehav som står för 70 procent av våra ägda
utsläpp i dessa sektorer har vi åtagit oss att ha dialog. Dessa dialoger kommer ha ett särskilt fokus på klimat,
med mål att hjälpa företag att ställa om sin verksamhet och sätta egna klimatmål. Med tiden är vårt mål att
ha dialoger med alla våra innehav i dessa sektorer. För mer information kring vårt dialogarbete inom klimat, se
Swedbank Roburs Klimatstrategi.

Påverkan som investerare
Swedbank Robur påverkar även utöver ägandet. I vårt åtagande ingår att erbjuda kunder världsledande, hållbara
sparprodukter. Att ge transparenta och informativa upplysningar om produktinnehåll och förvaltningsstrategier
är centralt för detta åtagande. Vi tar en aktiv del i den offentliga debatten och är öppna gentemot aktörer som vill
granska våra metoder för hållbara investeringar och vår produktsammansättning.
Vi försöker påverka andra investerare och branschen som helhet för att dela kunskaper och ta fram gemensamma standarder. Vi påverkar beslutsfattare och tillsynsorgan för att främja en sund och rimlig lagstiftning för
hållbarhet i finansmarknaden. Detta gör vi både lokalt, till exempel inom Fondbolagens förening och globalt inom
PRI, Climate Action 100+, Agenda 2030, Net Zero Asset Manager, Finance for Biodiversity Pledge och ICGN. För
en komplett lista över alla våra externa åtaganden, se vår webbplats.
www.un.org
www.ilo.org
5
www.oecd.org
6
Swedbank Robur ser alltid till fondandelsägarnas bästa. Det innebär att listan ibland inte innehåller alla innehav i bolag på den interna bevakningslistan.
7
Sub-sektorer inom materials, utilities, consumer discretionary, industrials, consumer staples och communication services.
3
4
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Transparens och rapportering

Vi offentliggör följande nyckeltal för att redovisa vårt påverkansarbete och resultatet av det.
Fair

Clean

Good

Antal dialoger om mänskliga
rättigheter, arbetstagares
rättigheter och barns rättigheter.

Antal dialoger om resurseffektiv
verksamhet, rena processer och
efterlevnad av Parisavtalet.

Antal dialoger om långsiktigt
lönsamma & hållbara affärer,
produkter och tjänster.

Andel kvinnor i styrelserna där
Swedbank Robur ingår i valberedningen.

Antal innehav med klimatmål
(jämfört med index).

Andel investeringar i linje med FN:s
globala hållbarhetsmål (relativt
index).

Andel av innehav som följer
internationella normer och konventioner.

Tillämpning av denna strategi

Strategin omfattar alla Swedbank Roburs fonder. Vi avser att utöva aktiv påverkan och arbeta för ett hållbart
värdeskapande inom alla investeringar oavsett tillgångsslag eller ägandeform. Tillämpningen anpassas för att
möjliggöra påverkan utifrån egenskaperna för respektive tillgångsslag. Nedan följer en kort beskrivning av hur
påverkan kan variera för olika typer av investeringar och instrument.
•

Investeringar i aktier: påverkan genom att rösta som ägare; genom att delta i valberedningar; och genom
dialog med styrelse och bolagsledningar.

•

Investeringar i finansiella räntebärande värdepapper såsom statspapper, kommunala och företagsobligationer: påverkan genom dialog i egenskap av innehavare av emittentens skuldinstrument.

•

Investeringar i externa fonder: påverkan genom dialog med fondförvaltaren samt leverantörer av ETF:er8
och derivat.

För mer information se Swedbank Roburs Strategi för att välja in.

Intressekonflikter
Swedbank Robur är medveten om att potentiella eller faktiska intressekonflikter kan uppstå till följd av Swedbank Roburs påverkansarbete. Därför har vi antagit policys i syfte att vidta alla rimliga steg för att hantera eller
undvika intressekonflikter. När sådana konflikter inte kan hanteras eller undvikas ser vi till att kartlägga och följa
upp konflikterna och, om lämpligt, informera kunderna om dem för att hindra att de får en negativ påverkan på
kundernas intressen.

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

Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar

•

Swedbank Roburs Principer för aktieägarengagemang

•

Swedbank Roburs Klimatstrategi

•

Swedbank Roburs Strategi för att välja in

•

Swedbank Roburs Strategi för att välja bort

•

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 Röstningsöversikt (Proxy Voting Dashboard)

•

Swedbank Roburs Expectation papers

•

Informationsbroschyr för respektive fond

8

Exchange Traded Funds

