Swedbank Roburs Gröna lista
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.
Swedbank Robur har beslutat att välja bort fossila verksamheter förknippade med de största
klimatrelaterade riskerna enligt tabellen nedan. Dock, vill vi fortsätta att stötta omställningen
mot ett lågfossilt samhälle och kommer därför även kunna investera i omställningsbolag om
de uppfyller alla nedanstående kriterier:
•

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.

Fossila bränslen
Utvinning
Transport
Kraftproduktion
Kol
5%
5%
5%**
Olja
5%**
5%**
5%**
Gas
5%**
50%
50%
** investeringar kan göras i omställningsbolag enligt ovanstående definition.

Service
50%
50%
50%

Beslutsprocess:

1.

2.

3.

4.

IDENIFIERING:
Portföljförvaltare
identifierar ett bolag
som skulle kunna
klassificeras som en
omställningsbolag.

ANALYS:
Fördjupade analys,
insamling av data
och kontakt med
bolaget för mer
information.

BESLUT:
Underlag
presenteras för
Hållbarhetsrådet för
beslut.

KOMMUNIKATION:
Om bolaget
godkänns,
uppdateras denna
lista och bolaget är
investerinsbart för
alla Swedbank
Roburs fonder. Om
inte, är bolaget
fortsatt på
Swedbank Robur
Svarta lista.

5.
UPPFÖLJNING:
Uppföljning av
bolagets framsteg,
mål och framtida
målsättningar.

Omställningsbolag godkända av Hållbarhetsrådet:
Bolag

Energias de
Portugal SA

Vattenfall

I linje med
Parisavtalet

Science Based
Targets
godkända

✓

✓

✓

✓

Kort om bolaget

Energias de Portugal SA är Portugals största
bolag inom allmännytta (utilities) och
producent av förnybar energi.
-

73% förnybar energikapacitet.

-

Kommer reducera Scope 1 & 2 utsläpp
med 90% and Scope 3 med 40%
till 2030 (baserat på 2015 data).

Vattenfall är Sveriges största bolag inom
allmännytta (utilities) och producent av
förnybar energi.
-

PJSC
RusHydro

Under
bedöming

-

35% förnybar energikapacitet.
Kommer reducera Scope 1 & 2 utsläpp
med 38% and Scope 3 med 20%
till 2030 (baserat på 2017 data).

PJSC RusHydro is är Rysslands största
producent av förnybar energi.
-

80% förnybar energikapacitet.

-

Kommer reducera Scope 1 utsläpp med
6% till 2025 (baserat på 2015 data).

