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Process – Hantering av negativa
konsekvenser för en hållbar utveckling
Bakgrund och översikt

Swedbank Robur strävar efter att vara en ansvarfull finansiell aktör och på så sätt bidra till en positiv utveckling för
samhälle och miljö. Vi tar ansvar genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för fondandelsägarnas
räkning. Fondbolaget anser att ett bra hållbarhetsarbete är grunden för välskötta och lönsamma aktörer vilket på lång
sikt genererar god avkastning åt våra kunder, men även att den genereras på ett för samhället hållbart sätt.
Fondbolagets investeringsbeslut och ägarposition ger en möjlighet att påverka företagspraxis och därmed bidra
positivt till samhället i stort. Finansbranschen har en central roll i att skapa en omställning till ett hållbart samhälle.
Swedbank Robur vill vara en ledande aktör i den omställningen - för nuvarande och framtida generationer.
Att arbeta med att undvika och begränsa negativa konsekvenser för en hållbar utveckling till följd av våra investeringsbeslut är en viktig del av i Swedbank Roburs investeringsprocess och struktur. Processen tillämpas på både
förvaltning av fonder och av diskretionära mandat. I vissa fall beträffande förvaltning av diskretionära mandat, kan
dock kundens placeringsriktlinjer medföra att exempelvis kriterier för exkludering av bolag och emittenter kan avvika
från de som för övrigt gäller för Swedbank Roburs fonder.
Denna processbeskrivning har antagits av Swedbank Roburs VD i februari 2021.
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Beskrivning process

1. Metoder för att identifiera och prioritera negativa
effekter
I syfte att identifiera negativa effekter arbetar fondbolaget med olika metoder. Grundläggande för våra investeringar är att vi strävar efter att skapa långsiktigt, hållbart
värde för våra kunder, samtidigt som vi också ska bidra till
en positiv utveckling av samhälle och miljö. Fondbolaget
har ett särskilt fokus på klimat och begränsning av negativa effekter till följd av klimatförändringarna.
Analys av bolag och emittenters hållbarhetspåverkan
görs dels på en aggregerad nivå för alla innehav, dels
på portföljnivå av respektive portföljförvaltare. Alla
bolagsinnehav kontrolleras baserat på data från tredjepartsleverantörer utifrån exempelvis följande parametrar:
◊◊ efterlevnad av internationella hållbarhetsnormer och
konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD
◊◊ involvering i verksamheter kopplade till känsliga
produkter (fossila bränslen, tobak, cannabis, illegala
vapen, kärnvapen, pornografi)
◊◊ statsobligationer eller andra statligt garanterade
ränteinstrument emitterade av stater som systematiskt och allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter
eller är föremål för sanktioner av FN:s säkerhetsråd,
EU och US (OFAC) sanktionslista
◊◊ bolagens koldioxidavtryck (scope 1 och 2 i enlighet
med TCFD:s rekommendationer)
◊◊ bolagens ESG-rating
Detta kompletteras med intern analys och dialog med
bolag och emittenter för att identifiera hur deras verksamheter påverkar samhället i stort. Input till analysen
består även av externa dataleverantörers bedömningar
av vilken eventuell negativ påverkan bolagen har på
miljö- och sociala aspekter.
Beroende på investering kommer fokus i analysen och
identifieringen av negativa effekter att skifta. För vissa
exponeringar är exempelvis scope 3-utsläpp av högsta
relevans medan andra indikatorer är mer relevanta för
andra bolag för att bedöma klimat- och social påverkan.
Swedbank Robur har tillgång till stora mängder data för
att kunna göra relevanta analyser och bedömningar. Respektive portföljförvaltare ansvarar för att bedöma vilka
av dessa indikatorer som analyseras. Detta utförs som
komplement till den kontroll som görs av alla Swedbank
Roburs bolagsinnehav.

I vårt ägarstyrningsarbete utför vi även analys av exempelvis bolagens ersättningssystem, könsfördelning i
styrelsen och anti-korruptionsprocesser.
Negativa effekter på hållbarhetsfaktorer prioriteras
genom en process där avsevärda negativa effekter kan
leda till beslut om att avstå investering i bolaget för alla
fondbolagets fonder. Som grund för avvägningarna ligger
en bedömning av att bolagen och emittenterna har stora
hållbarhetsrisker och att deras 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. För mer information
om metoder för att besluta om vilka bolag som väljs bort
samt information om vilka produkter och tjänster som
väljs bort, se dokumenten Swedbank Roburs Strategi
för att välja bort och Swedbank Roburs Strategi för att
påverka.
Negativa effekter på hållbarhetsfaktorer ingår även i
alla portföljförvaltares analysprocesser. Bedömning av
vilka faktorer som är mest signifikanta görs av respektive
förvaltare utifrån portföljens investeringsuniversum.
2. Metoder för att undvika eller begränsa negativa
effekter
Swedbank Robur arbetar med tre övergripande metoder
för att hantera både hållbarhetsrisker och negativa
effekter på hållbarhetsfaktorer; välja in, välja bort och
påverka. Tillämpning kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och typ av fond.
2.1 Välja in
Vi strävar efter att investera i bolag och emittenter med
verksamheter som stödjer FN:s globala mål för hållbar
utveckling och vikten av att bedriva verksamhet inom
ramen för planetens gränser. För mer information se
dokumentet Swedbank Roburs Strategi för att välja in.
2.2 Välja bort
Swedbank Robur väljer bort produkter och tjänster som
vi bedömer är skadliga för samhälle och miljö. För mer
information om definitioner och kriterier, se dokumentet
Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.
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2.3 Påverka
Vi ser hållbarhet som en viktig del av välskötta och lönsamma investeringar. Vi strävar efter att vara en nyckelspelare som stödjer och påverkar till positiv förflyttning.
Påverkan är för oss ett verktyg för att hantera risker,
begränsa negativa effekter och för att hitta intressanta
investeringsmöjligheter. Vi använder vårt inflytande som
ägare och potentiell investerare för att driva omställning
och långsiktigt hållbart värdeskapande i de företag och
marknader där vi investerar.
Swedbank Robur påverkar de bolag, emittenter och
aktörer som vi äger eller arbetar nära. Vi engagerar oss
i bolag fonderna investerat i genom att bland annat
rösta på bolagsstämmor, delta i valberedningar och
genom kontinuerlig dialog med styrelse och ledning. Som
aktiva ägare vill vi bidra till att företagen vi investerar
i styrs effektivt och på ett långsiktigt hållbart sätt.
Viktiga aspekter inkluderar skydd av minoritetsintresse,
styrelsens sammansättning, interna kontrollfunktioner,
rimlig ersättning, effektiv kapitalstruktur, hållbarhet
och transparens. Mer information om påverkans- och
ägarstyrningsarbetet finns i Swedbank Roburs Principer
för aktieägarengagemang, Swedbank Roburs Strategi
för att påverka och rapporten Hållbara Investeringar. Där
redovisas vilka metoder som används, vilka åtgärder somvidtas och vilka resultat som uppnås.

Som en del i Swedbank Roburs påverkansarbete vill vi
främja transparens och samarbete. Vi stödjer flera olika
initiativ, exempelvis:
◊◊ PRI (Principle for Responsible Investments)
◊◊ UN Global Compact och PRB (Principles for Responsible Banking)
◊◊ TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)
◊◊ Climate Action 100 +
◊◊ IGCN (International Corporate Governance Network)
◊◊ Net Zero Asset Managers initiative
Swedbank Robur har åtagit sig att implementera och
följa rekommendationerna från Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD), som strävar efter
att utveckla klimatrelaterad finansiell riskrapportering
för företag.

