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2) Beskrivning process
I syfte att säkerställa att hållbarhetsrisker beaktas
i investeringsbesluten arbetar Swedbank Robur
utifrån ett strukturerat ramverk.

1) Identifiera hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker kan variera beroende på tillgångsslag, geografisk region eller bransch. För att
identifiera vilka hållbarhetsrisker som är relevanta
för respektive fond/fondgruppering arbetar Swedbank Robur utifrån en process där såväl intern
som extern analys används. Varje förvaltare
ansvarar för att identifiera de mest relevanta hållbarhetsriskerna för sin portfölj. Process för detta
ingår i varje förvaltares investeringsprocess.
Löpande uppföljning sker av avdelningschef samt
årlig genomgång av Vd, chef för kapitalförvaltning
och chef för hållbarhet och ägarstyrning.

2) Integrera hållbarhetsrisker

1) Bakgrund och översikt
Hållbarhet är en integrerad del i investeringsbesluten i all vår förvaltning. Kriterier för miljö, sociala
aspekter och bolagsstyrning är i varierande
omfattning en del av investeringsanalyserna.
Hållbarhetsrisker kan variera beroende på tillgångsslag, geografisk region eller bransch.
Respekt för internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter är däremot grundläggande för oss som investerare och vi utför en
analys av dessa risker för alla investeringar. Även
förhöjda risker utifrån bolagsstyrning, affärsetik,
miljö och klimat och arbetsvillkor analyseras. Miljömässiga risker kan handla om hur klimatförändringarna påverkar ett bolags verksamhet, såsom
förändrade regleringar och förändrade konsumtionsmönster. Sociala risker kan exempelvis vara
undermåliga arbetsförhållanden i egen verksamhet eller i leverantörsledet. Att bolagen har ett
adekvat anti-korruptionsarbete är avgörande för
att minska bolagsstyrningsrisker.
Swedbank Roburs styrelse har antagit en Sustainable Risk Policy. Denna instruktion detaljerar de
processer som tillämpas vid integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten. Instruktionen
tillämpas på både förvaltning av fonder och av diskretionära mandat. I vissa diskretionära mandat,
kan dock kundens placeringsriktlinjer medföra att
exempelvis kriterier för exkluderingar kan avvika
från de som gäller för Swedbank Roburs fonder.

Swedbank Robur arbetar med tre övergripande
metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten. Tillämpning
kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och typ
av fond. För mer information om respektive
metod vänligen se Swedbank Roburs Strategi för
att välja in, Swedbank Roburs Strategi för att
påverka, Swedbank Roburs Strategi för att välja
bort och Swedbank Roburs Klimatstrategi samt i
fondernas informationsbroschyrer. Nedan följer
övergripande beskrivningar av metoderna för att
hantera hållbarhetsrisker.
2.1) Välja in
Swedbank Robur integrerar hållbarhetsrisker i
investeringsbesluten genom att beaktaportföljernas sammansättning med hänsyn tagen till hållbarhetsrisker. Olika metoder används, de kan
bland annat bestå av fundamental eller kvantitativ
hållbarhetsanalys, investeringar i hållbara finansiella instrument, klimatoptimering, optimering
mot FN:s global hållbarhetsmål, tematiska investeringar inom hållbarhet eller förvaltardialoger.
Varje enskild förvaltare ansvarar för att integrera
de identifierade hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess och för att upprätthålla en vid var tid
gällande investeringsprocess.
2.2) Påverka
Swedbank Robur påverkar de innehav (bolag,
emittenter och externa fondaktörer) som våra
fonder äger. Detta görs bland annat genom dialog
med bolag där vi har stora innehav eller där det
föreligger särskilt höga hållbarhetsrisker eller möjlighet till omställning. Vid investeringar i aktier

Swedbank Robur | Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

beaktas bolagsstyrningsfrågor i investeringsbesluten utifrån respektive fonds investeringsprocess.
Som stor ägare kan vi göra skillnad, påverka och
bidra till god utveckling i bolag våra fonder investerar i. Ett bra ägararbete och god bolagsstyrning
är grundläggande för att skapa långsiktigt värde.
Vi engagerar oss i bolag fonderna investerat
i genom att bland annat rösta på bolagsstämmor,
delta i valberedningar och genom kontinuerlig
dialog med bland annat styrelse och ledning.
Påverka via röstning
Swedbank Robur deltar och röstar på bolagsstämmor både i och utanför Sverige.. Som aktiva ägare
strävar vi efter att de bolag vi investerar i sköts på
ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det är viktigt att god balans och fördelning av roller och
ansvar upprätthålls mellan ägare, styrelse och
bolagsledning. Det bidrar till allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden. Viktiga ägarfrågor
innefattar att värna om minoritetsägarnas intressen, styrelsens sammansättning, revision och
internkontrollfunktioner, rimliga ersättningar,
effektiv kapitalstruktur, hållbarhet och transparens.
Påverka via valberedning
En viktig del i ägararbetet i bolag noterade i Sverige sker genom deltagande i valberedningar.
Grunden för välskötta och lönsamma bolag är att
de har en bra strategi och att ledning och styrelse
har god kontroll över verksamheten.
Påverka via bolagsdialog
Vi för löpande dialog med bolagens styrelser och
ledningar i viktiga ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor. Dialogerna kan exempelvis handla om villkor för aktierelaterade incitamentsprogram, förslag kring företagets kapitalstruktur eller andra
förslag inför bolagsstämmor. De kan också vara
påverkansdialoger av mer långsiktig karaktär och
handla om klimat, jämställdhet eller andra hållbarhetsfrågor.
Ytterligare beskrivning av Swedbank Roburs
påverkansarbete och resultat av arbetet finns i
rapporten Hållbara Investeringar och Ägarstyrningsrapporten. Påverkansarbetet bedrivs av
medarbetare inom avdelningarna för förvaltning
och hållbarhet och ägarstyrning.
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2.3) Välja bort
Swedbank Robur investerar inte i bolag med koppling till vissa produkter. För bolagets samtliga
fonder gäller att Swedbank Robur exkluderar
bolag, emittenter och fonder där vi ser stora hållbarhetsrisker och där vi bedömer att dess verksamhet är skadlig för samhället. Dessa investeringar är inte förenliga med vår vision om att
skapa god, långsiktig avkastning för våra sparare
och samtidigt bidra till en positiv, hållbar utveckling för samhälle och miljö. Vissa fonder tillämpar
ytterligare exkluderingskriterier enligt en utökad
nivå. För mer information se Swedbank Roburs
Strategi för att välja bort samt fondernas informationsbroschyr.
Swedbank Roburs Vd fattar beslut om exkludering
av bolag i de fall någon av fonderna har investeringar i dessa bolag. Swedbank Roburs Hållbarhetsråd ger rekommendationer till VD:s beslut.
I syfte att styra och prioritera bolagsdialoger finns
en process för utökad hållbarhetsriskanalys för
att kunna identifiera och hantera potentiella riskinvesteringar, genom en intern bevakningslista. Den
interna bevakningslistan består av bolag som
enligt fondbolagets bedömning:

●

●

allvarligt och systematiskt har kränkt internationella normer och konventioner inom
hållbarhet utgivna av FN, ILO och OECD eller
på annat sätt är involverade i oacceptabel
verksamhet med hänsyn till hållbarhet och/
eller bolagsstyrning,
eller har andra höga hållbarhetsrisker

Mer information finns i Swedbank Roburs Strategi
för att påverka samt Swedbank Robur Watchlist.

3) Följa upp och kontrolllera
hållbarhetsrisker
Uppföljning och kontroll av hållbarhetsrisker
utförs med olika metoder och periodicitet av olika
enheter inom Swedbank Robur samt av Swedbank
Roburs styrelse.
Swedbank Roburs struktur för styrning och uppföljning är till för att stödja vår vision att vara
världsledande i hållbart värdeskapande.
Styrelsen är ansvarig för den långsiktiga affärsstrategin och visionen där hållbarhet är en integrerad del. Styrelsen är ytterst ansvarig för uppfölj-
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ningen av hållbarhetsarbetet och har en viktig roll
att säkerställa att bolaget sköts på ett ansvarsfullt
sätt. Styrelsen antar policys för att säkerställa att
samtliga anställda följer lagar och regler.
Vd är ansvarig för Swedbank Roburs strategiska
inriktning samt att uppnå de mål som bolaget har
satt upp. Vd är ordförande i Hållbarhetsrådet och
tar beslut efter att ha konsulterat övriga medlemmar. Vd är ytterst ansvarig för Swedbank Roburs
verksamhet, processer och rutiner.
Hållbarhetsrådet är ett beslutfattande råd som
stödjer organisationen och beslutar hur Swedbank
Robur arbetar med hållbarhet. 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.
Rådet rekommenderar investeringar som ska
väljas bort till vd och beslutar om Swedbank
Roburs Strategi för att välja in, Swedbank Roburs
Strategi för att välja bort och Swedbank Roburs
Strategi för att påverka och Swedbank Roburs Klimatstrategi.
Hållbarhet och Ägarstyrning består av specialister
inom hållbarhet och ägarstyrning. Gruppen stöttar
organisationen och förvaltningen i dess hållbarhetsarbete och utvecklar arbetsmetoder samt
deltar i valberedningar och röstar på bolagstämmor. Chef för hållbarhet och ägarstyrning rapporterar till chef för kapitalförvaltningen och sitter
med i Swedbank Roburs ledningsgrupp.
Förvaltningen driver och ansvarar för hållbarhetsarbetet i sina respektive fonder. Förvaltarnas hållbarhetsarbete följs upp minst årvis av vd, chef för
kapitalförvaltningen och chef för hållbarhet och
ägarstyrning. Förvaltarens rörliga ersättning är
kopplad till hur förvaltaren har uppnått sina hållbarhetsmål
Andra avdelningar implementerar, supporterar
och samarbetar med Förvaltningen och Hållbarhet och Ägarstyrning samt sätter upp ramverk,
processer och uppföljning.
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Risk och Compliance är interna kontrollfunktioner
och fungerar som andra linjens försvar. Dessa
avdelningar monitorerar, kontrollerar och rapporterar risker och säkerställer att Swedbank Robur
följer interna och externa hållbarhetsregelverk.
Internrevision är en oberoende kontrollfunktion
som rapporterar till styrelsen och därför är oberoende av vd och ledningen. Syftet med internrevisionens granskningar är att skapa förbättringar i
verksamheten genom att oberoende utvärdera vår
bolagsstyrning, riskhantering och interna kontroll
processer.
Extern revision gör en oberoende genomgång av
Swedbank Roburs hållbarhetsarbete. Detta hjälper
oss att säkerställa kvalitén i våra processer och
rutiner samt att hitta förbättringspotential. Swedbank Robur följer bland annat miljöcertifiering ISO
14001.

4) Rapportera om hållbarhetsrisker
Swedbank Robur rapporterar om uppföljning av
hållbarhetsarbetet externt och internt.
Fondbolagets styrelse erhåller en kvartalsvis
redogörelse för uppföljning av hållbarhetsrisker
via Swedbank Roburs riskkommitté.
Den externa rapporteringen består främst av:
● Fondernas årsrapporter
● Rapporterna Hållbara Investeringar och Swedbank Roburs Klimatrapport
● Redogörelse röstning och dialog
● Kundrapporter

5) Versionshantering
Version

Beskrivning av förändringar

Date

1

Regelverket träder i kraft,
första version

2021-03-10

2

Uppdateringar i stycke 3,
samt mindre förtydliganden.

2022-06-08

