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Policy för integrering av hållbarhetsrisker i
investeringsbeslut samt investerings- och
försäkringsrådgivning om finansiella produkter
1 Bakgrund, syfte och avgränsningar

Integrering av hållbarhetsrisk i investeringsbeslutsprocessen och vid investerings- och försäkringsrådgivning är viktigt. Det är vår skyldighet att
agera i kundens bästa intresse. Genom att vara transparent hur vi beaktar
hållbarhetsrisk kan kunden fatta välinformerade investeringsbeslut. EU
har därför, genom Disclosureförordningen, ställt krav på finansiella aktörer
som tillverkar finansiella produkter och/eller tillhandahåller investeringsoch/eller försäkringsrådgivning om finansiella produkter att vara tydliga
med hur hållbarhetsrisk integreras.
Den här policyn beskriver vår policy för att integrera hållbarhetsrisker i
investeringsbeslutsprocesser samt i investerings- och försäkringsrådgivning om finansiella produkter.
Policyn gäller för Swedbank AB och alla dotterbolag som utvecklar finansiella produkter eller ger investerings- och/eller försäkringsrådgivning
om finansiella produkter. Policyn gäller inte för investeringsrådgivningstjänster kring finansiella instrument som inte definieras som finansiella
produkter, exempelvis aktier och obligationer.
Det här är en kortfattad version av Swedbanks policy för integrering av
hållbarhetsrisker i investeringsbeslut samt investerings- och försäkringsrådgivning om finansiella produkter. Den fullständiga engelska versionen
av policyn finns här på swedbank.com.

Disclosureförordningen
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/2088 av den
27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som
ska lämnas inom den finansiella
tjänstesektorn.

Finansiell produkt
Omfattar: 1) en portfölj som
förvaltas på diskretionär basis
enligt uppdrag från kunden, om
portföljen innehåller ett eller
flera finansiella instrument, 2)
en alternativ investeringsfond
(”AIF”), 3) en försäkringsbaserad
investeringsprodukt (”IBIP”), 4) en
pensionsprodukt, 5) en pensionsplan, ett fondföretag (”UCITS”)
eller 6) en paneuropeisk privat
pensionsprodukt (”PEPP”).

2 Integrering av hållbarhetsrisk

Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart där vi ger de
många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid.
Det inkluderar att beakta och hantera miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som kan ha en materiell
negativ inverkan på värdet av kundens investeringar.
Här beskrivs hur hållbarhetsrisk ska integreras i investerings- och
försäkringsrådgivning samt investeringsbeslut om finansiella produkter.
Investeringsbeslut Alla enheter och bolag inom Swedbank som fattar
investeringsbeslut för finansiella produkter ska integrera hållbarhetsrisk i
investeringsbeslutsprocessen. Eftersom vi skapar olika finansiella produkter med varierande investeringsstrategier kan integreringen av hållbarhetsrisk skilja sig åt. Oavsett hur hållbarhetsrisk integreras ska hållbarhetsriskintegreringen vara lämplig för den specifika finansiella produkten.
Målsättningen är att identifiera och hantera hållbarhetsrisker som kan ha
en negativ materiell påverkan på den finansiella produktens värde.
Data kopplat till hållbarhetsrisk är inte lika lättillgänglig och tillförlitlig som
för andra risktyper. Alla enheter och bolag inom Swedbank ska säkerställa
att deras processer utvecklas löpande så att hållbarhetsrisk integreras på
ett tillfredställande och tillförlitligt sätt baserat på tillgänglig data.

Hållbarhetsrisk
Miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller
omständighet som, om den skulle
inträffa, skulle ha en faktisk eller
potentiell betydande negativ
inverkan på investeringens värde.
Både miljömässiga, sociala och
styrningsrelaterade händelser eller
förhållanden som är oberoende av
investeringens verksamhet och de
som härstammar från investeringens verksamhet kan exponera en
investering för hållbarhetsrisk.

Investeringsbeslut
Gäller alla investeringsbeslut som
görs inom förvaltningen av en
finansiell produkt.

Vi ska i förköpsinformationen, på ett tydligt och transparant sätt, upplysa
kunden om hur hållbarhetsrisker har integrerats.
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Investeringsrådgivning Hållbarhetsriskintegreringen i investeringsrådgivningen ska säkerställas genom en urvalsprocess. Alla fonder som
Swedbank ger investeringsrådgivning om ska analyseras i en sådan process innan produkten distribueras. Processen innebär att fonden granskas
utifrån olika kriterier, däribland hållbarhetsriskperspektivet. Arbetet med
urvalsprocessen kan skilja sig åt beroende på vilket bolag inom Swedbank
som ansvarar för processen.

Investeringsrådgivning
Innebär en personlig rekommendation till en kund, antingen på
kundens begäran eller på initiativ
av Swedbank, om en eller flera
transaktioner avseende fonder, det
vill säga AIFs och UCITS.

Bedömningen utifrån hållbarhetriskperspektivet kan bestå av olika
faktorer, exempelvis hur fondbolaget integrerar hållbarhetsrisk i investeringsbesluten eller hur fondens investeringsstrategi påverkar den hållbarhetsrisk som fonden är exponerad mot. Det ingår även att regelbundet
följa upp fonden för att säkerställa att den uppfyller kraven.

Försäkringsrådgivning
Innebär en personlig rekommendation till en kund, antingen på
kundens begäran eller på initiativ
av Swedbank. Gäller för försäkringsprodukter som IBIP, pensionsprodukt, pensionsplan eller PEPP.

Vi ska i förköpsinformationen, på ett tydligt och transparant sätt, upplysa
kunden om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen.
Försäkringsrådgivning Vi erbjuder endast försäkringsrådgivning på sparförsäkringsprodukter från Swedbanks försäkringsbolag. Sparförsäkringsprodukterna kan delas in i två kategorier:
◊◊ Sparförsäkringsprodukter där kunden väljer underliggande investeringar till försäkringsskalet, även kallad MOPs (multi-option products).
◊◊ Alla övriga sparförsäkringsprodukter.
När vi ger försäkringsrådgivning för underliggande investeringar i en
MOP ska de utvärderas i en urvalsprocess, se avsnittet om investeringsrådgivning för fonder. Försäkringsskalet av en MOP bedöms inte vara
exponerat mot någon hållbarhetsrisk.
För alla andra sparförsäkringsprodukter ska vi säkerställa integreringen
av hållbarhetsrisk i försäkringsrådgivningen genom en urvalsprocess. Alla
försäkringsprodukter som vi ger försäkringsrådgivning om ska analyseras
i en sådan process innan produkten distribueras.
Processen innebär att försäkringsprodukten granskas utifrån olika kriterier, däribland hållbarhetsriskperspektivet. Arbetet med urvalsprocessen
kan skilja sig åt beroende på vilket bolag inom Swedbank som ansvarar
för processen. Bedömningen består av olika faktorer, exempelvis hur
försäkringsbolaget integrerar hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut eller hur produktens investeringsstrategi påverkar den hållbarhetsrisk som
produkten är exponerad mot. Det ingår även att regelbundet följa upp på
försäkringsprodukten för att säkerställa att den uppfyller kraven.
Vi ska i förköpsinformationen, på ett tydligt och transparant sätt, upplysa
kunden om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen.

3 Versionshantering
Version

Beskrivning av ändringar av policyn

Datum

1.0

Första versionen av dokumentet

2021-02-17
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