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Vi tillvaratar spararnas intresse genom att
vara en aktiv ägare.

• 58 svensknoterade bolag
hållbarhetsanalyserade
• Cirka 1 800 utlandsnoterade bolag
hållbarhetsanalyserade
• Cirka hälften av analyserade
bolag är godkända för Ethicafonderna
I hållbarhetsfonderna Ethica, investerar vi i de
bolag som har det bästa hållbarhetsarbetet i
varje bransch.

• Tjeckien
• Frankrike
Vi gör fältbesök utomlands.

• 42 miljoner kronor avsattes
• cirka 900 miljoner kronor
sedan starten
Humanfondens sparare bidrar till ideella organisationer däribland Amnesty International och
Rädda barnen.
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Förord
Att vara en aktiv ägare är en del av det förvaltningsuppdrag som vi har från dig
som sparare. Ägaraktivitet är mer än att rösta nej på en bolagstämma eller att
sälja aktierna när ett bolag får problem. Att vara kvar som ägare istället för att
sälja ger en plattform att driva på ett välbehövligt förändringsarbete. Vi vill
påverka förslagen så att vi kan rösta ja på stämman.
Som stor ägare kan vi sätta tryck på bolagens styrelse, ledning och revisor. Vi
röstar på bolagsstämmor, medverkar i valberedningar och har en löpande dialog med styrelse och ledning. Bra bolagsstyrning och ett hållbart företagande
är en förutsättning för en långsiktig konkurrenskraft i bolagen och därmed
god avkastning för våra sparare.
För 10-15 år sedan var institutionella ägare passiva i den kanske viktigaste ägarfrågan av alla - att verka
för professionella styrelser. Men sedan dess har vi engagerat oss i frågan. I många bolags valberedningar
har vi medverkat under flera år. Vi har kunnat följa utvecklingen och löpande utvärderat styrelsens
insatser och föreslagit åtgärder i de fall bolagets utveckling inte mött förväntningarna.
2013 var ännu ett år med hög aktivitet. I denna årsrapport kan du läsa mer om våra ägaraktiviteter. Det
gäller till exempel i TeliaSonera där vi medverkade i bolagets valberedning som förslog stämman betydande förändringar i styrelsen för att öka fokus på hållbarhetsfrågor. I Scania begärde vi att styrelsen
ska granska hanteringen av intressekonflikter mellan bolaget och huvudägaren Volkswagen. I budet på
Höganäs fick vi tillsammans med ett par andra institutionella ägare till stånd en betydande budhöjning.
Vi genomförde en kundundersökning om spararnas syn på hållbarhetsfrågor under hösten. Den visade
att våra kunder anser att det är viktigt att vi påverkar bolagen i hållbarhetsfrågor. Under året har vi kontaktat nära 190 bolag i hållbarhetsfrågor. Det har till exempel gällt arbete för att säkerställa mänskliga
rättigheter, bra arbetsvillkor och god affärsetik, samt minskad påverkan på miljön från tillverkning och
produkter.
Vi vill med vårt ägararbete tillvarata våra sparares intressen. Det ingår i förvaltningsuppdraget. Värdeskapande i bolagen och hållbart företagande kommer att vara fortsatt i fokus framöver för oss som
aktiva ägare.

Marianne Nilsson, vice VD Swedbank Robur, chef Ägarstyrning och Hållbarhet
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Ansvarstagande kapitalförvaltare
Swedbank Robur1 är Sveriges största fondförvaltare och en av Nordens ledande
kapitalförvaltare. Vi är ett helägt dotterbolag till Swedbank med mer än 4 miljoner
kunder i Sverige och Baltikum. Vi investerar i bolag utifrån vår syn som ansvarstagande kapitalförvaltare. Vår huvudstrategi som ägare är att påverka bolag till en
god bolagsstyrning och ökad hållbarhet. Vi är en aktiv och närvarande kapitalförvaltare. Vi kan också avstå från att investera av hållbarhetsskäl.
Swedbankkoncernen

För kunder som vill att bolagens hållbarhetsarbete
ska vara avgörande för fondvalet har vi särskilda
hållbarhetsfonder som beskrivs mer på sidan 15. I
dessa fonder ingår endast bolag som har det bästa
hållbarhetsarbetet i respektive bransch.

Utgångspunkten för Swedbanks verksamhet
är att främja en sund och global ekonomi för de
många. Ända sedan starten 1820, har samhällsengagemang varit centralt för Swedbank. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och det
interna miljöarbetet drivs och följs utifrån en koncerngemensam hållbarhetspolicy. Inom koncernen
finns en uppförandekod som klargör riktlinjer för
anställda, vikten av eget omdöme och ansvaret
att leva enligt de koncerngemensamma värderingarna: öppen, enkel och omtänksam. Swedbank
har åtagit sig att följa FN:s Global Compact.

”Att ta ansvar genom att
aktivt stötta bolagen tror vi
gör skillnad och bidrar till att
utveckla deras långsiktiga
konkurrenskraft. Det är till
nytta både för bolaget och för
dig som sparar.”

Ansvar i fonderna
Som en betydande aktieägare i många börsnoterade bolag, främst i Sverige, arbetar Swedbank
Robur aktivt för en bra styrning av bolagen. Vi
anser att bolagsstyrning och hållbarhetsfrågor
(mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor
och rättigheter, miljö- och klimatfrågor samt affärsetik) kan påverka ett bolags resultat. Därmed
påverkas avkastningen för våra kunder och vi
anser att vi har ett ansvar att agera i dessa frågor.

Tomas Hedberg, VD Swedbank Robur

Hållbarhet i vår investeringsfilosofi
Vår aktiva förvaltning är baserad på fundamental
analys, noggrann uppföljning och riskkontroll. Vi
är certifierade i enlighet med Global Investment
Performance Standard, GIPS. I vår finansiella
analys för att bedöma ett bolags värde är bedömningen av hållbarhetsrisker en viktig del.
I vissa fall väljer vi att avstå från att investera i
bolag utifrån hållbarhetsskäl. Vi investerar till exempel inte i bolag som är involverade i tillverkning
av klusterbomber, personminor samt kemiska och
biologiska vapen. Vi exkluderar också vissa bolag
med kopplingar till kärnvapen2.

Swedbank Robur har skrivit under FN:s principer
för ansvarsfulla investeringar, (Principles for
Responsible Investment, PRI, unpri.org), ett öppet
globalt initiativ för institutionella investerare som
lanserades 2006. Det innebär bland annat att vi
har ett åtagande att rapportera våra aktiviteter
inom bolagsstyrning och hållbarhet till PRI.
I vår ägarpolicy som finns på swedbankrobur.se,
beskriver vi hur vi utövar vår ägarstyrning och
vilka krav vi ställer på de bolag fonderna investerar i.

1 Genomgående i rapporten används Swedbank Robur för Swedbank Robur Fonder AB
2 Alla indexfonder samt fond-i-fondprodukterna omfattas inte av detta. Fond-i-fondprodukter kan innehålla externa fonder som
inte ligger under Swedbank Roburs förvaltning.
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vi ut bolag där vi vill påverka och driva fram en
förändring. Vår interna kommitté för ansvarsfulla
investeringar beslutar om uteslutning av bolag
och påverkansdialoger. Se bild nedan.

Bolag med rapporterad koppling till kränkning av
internationella normer för miljö eller mänskliga
rättigheter eller som har stora hållbarhetsrisker, bevakar vi särskilt. Utifrån information om
bolaget och vilka anklagelser som riktas mot
dem samt hur våra fonder är investerade, väljer

Identifiering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut för alla fonder

Information

1
Bedömning av
hållbarhetsrisker och
kontroversiella vapen

Exkludering

Process

2
Fondens
universum

Beslut
av Kommittén
för ansvarsfulla
investeringar

Uteslutna bolag av
hållbarhetsskäl

3
Rensat
universum

Investeringsbeslut

Investeringar

4

Påverkansdialog

Ansvarig förvaltare bedömt
hållbarhetsrisk som
betydande, medför

1 Våra hållbarhetsanalytiker bedömer information om bolags hållbarhetsrisker och koppling till kontroversiella vapen såsom personminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen.
2 Swedbank Roburs kommitté för ansvarsfulla investeringar utvärderar innehav med betydande hållbarhetsrisker och med koppling till kontroversiella vapen och beslutar om vilka bolag som ska uteslutas1 samt beslutar om vissa hållbarhetsdialoger.
3 Förvaltarna fattar löpande investeringsbeslut där hållbarhetsrisker kan bedömas som finansiella
risker.
4 Vi vill påverka bolag med betydande hållbarhetsrisker.
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Aktiv ägare
I Sverige finns en tradition av självreglering inom bolagsstyrning och ett starkt
ägarengagemang. Den svenska modellen fungerar bra och vi vill värna om den. En
tydlig rollfördelning med respekt för samtliga ägarintressen och med en transparent process för styrelse- och revisorsval samt övriga bolagsstämmoärenden, ger
förutsättningar för en långsiktigt god avkastning.
Kundernas representant på bolagsstämman

Våra fokusområden är:
• Styrelse-och revisorsval (med deltagande i
valberedningar i svensknoterade bolag)

Swedbank Roburs ägarutövande sker inför och
på bolagsstämmor samt genom en löpande dialog
med styrelse och ledning. Vi samverkar också med
andra ägare.

• Ersättningar
• Kapitalstruktur
• Hållbarhet
• Öppenhet och informationsgivning

I Sverige deltar vi normalt på bolagsstämman med
egen representation och i utländska bolag deltar
vi genom fullmaktsröstning (proxy voting). Vårt
ägande är oftast betydligt mindre i bolag som är
noterade på utländska börser och vi röstar därför i
en mer begränsad omfattning i dessa bolag.

• Offentliga uppköpserbjudanden
Till viss del regleras dessa områden i lagstiftning
eller koder för god bolagsstyrning, till exempel
Svensk kod för bolagsstyrning och Fondbolagens
Förenings Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande. För att skapa mervärde för våra sparare ställer
vi ibland ytterligare krav.

Vi analyserar styrelsens och aktieägarnas förslag
till bolagsstämmans beslut utifrån vår ägarpolicy
och våra riktlinjer för röstning i utländska bolag.
Utgångspunkten är att vi röstar för förslag som vi
anser ger en hållbar och långsiktigt god utveckling
i bolagen och därmed en god avkastning för våra
sparare.

”Vi har flera medel för att
påverka bolagen – bolagsstämman, valberedningar och
samverkan med andra ägare.
Men minst lika viktigt är den
löpande dialogen med ledning
och styrelse.”

På swedbankrobur.se uppdateras information
löpande om vilka bolagsstämmor och valberedningar vi deltar i samt ställningstaganden i
särskilda frågor.
Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning, ”Koden”, är
en del av näringslivets självreglering för god
bolagsstyrning. Koden har en högre ambitionsnivå än lagkrav och andra regelverk. Målgruppen för Koden är bolag noterade på en reglerad
marknad i Sverige enligt principen ”följ eller förklara”. Koden förvaltas av Kollegiet för svensk
bolagsstyrning, ett av självregleringsorganen
på den svenska aktiemarknaden.

Marianne Nilsson, chef Ägarstyrning och
Hållbarhet
Det är många personer som är involverade i
arbetet med ägarstyrning på Swedbank Robur. Arbetet koordineras inom enheten för ägarstyrning
men personer från både ledning och kapitalförvaltning är aktiva i arbetet, liksom de oberoende
styrelseledamöterna i Swedbank Robur. Vi anlitar
även personer utanför vår egen organisation som
valberedare.
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När huvudägaren i Alliance Oil Company i slutet
av oktober offentliggjorde sina avsikter att köpa
ut bolaget från börsen genom ett samgående gav
Swedbank Robur tidigt offentligt uttryck för en
kritisk uppfattning om både priset och upplägget
av affären. Huvudägaren Alliance Oil Group utnyttjade att bolaget inte var ett svenskt aktiebolag utan registrerat på Bermudas. För samgåendet krävdes endast 75 procents beslutsmajoritet
på en bolagsstämma där huvudägaren tilläts rösta
för sina egna aktier. Vi framförde vår kritik till
budgivaren och till styrelsen som rekommenderat
utköpet samt på bolagsstämman då vi röstade nej
till affären. Vi ansåg att det var ett kringgående
av de svenska budreglerna som enligt vår uppfattning borde varit tillämpliga även i detta fall. Mot
bakgrund av kritiken mot denna affär och för att
sätta stopp för liknande upplägg i framtiden, har
Stockholmsbörsen tagit initiativ till en översyn av
reglerna vid bud på börsbolag.

Minoritetsägarnas intressen bevakas
Några exempel där Swedbank Robur värnat minoritetsägarnas intressen är bland annat Scania,
Aspiro och Alliance Oil Company. Ett genomgående mönster i dessa bolag har varit bristande
oberoende i styrelserna. Det är viktigt för oss
att agera för minoritetens intressen i sådana
situationer för att skydda värdet av våra sparares
investeringar. Vi kommer fortsätta att aktivt
driva ägarfrågor i våra sparares intresse i bolag
där vi har ett ägarinflytande, inte minst frågan om
oberoende styrelseledamöter.
Vid årsstämman i maj beslutade huvudägaren
Volkswagen att avskaffa valberedningen i Scania
trots minoritetsaktieägarnas protester. Det var
slutpunkten på flera års diskussioner om en rimlig
styrelserepresentation för minoritetsägarna i ett
bolag med betydande potentiella jävsproblem.
Swedbank Robur krävde att styrelsen inför årsstämman 2014 ska lämna en fullständig redogörelse för samtliga beslut inom Scania där det kan
finnas intressekonflikt i relationen med konkurrerande företag inom Volkswagen-koncernen,
främst MAN.

”Vi anser att det är väsentligt
att aktieägarna som budet
eller erbjudandet riktar sig till
själva får ta ställning – oavsett
vilken teknik köparen använder sig av för att köpa ut bolag
från börsen”

Vid en extra bolagsstämma i augusti togs beslut
om försäljning av Aspiros TV-verksamhet.
Förslaget hade inte fått tillräcklig majoritet på
årsstämman i maj då bland andra Swedbank Robur
röstat emot eftersom informationsgivningen
inför stämmobeslutet varit bristfällig. Vi krävde
att ytterligare information om affären skulle
lämnas i god tid inför extrastämman däribland
vilka alternativ som styrelsen utvärderat samt en
oberoende rekommendation avseende skäligheten från finansiell utgångspunkt. Swedbank Robur
röstade för förslaget på extrastämman men vi
ifrågasatte dock modellen med en lånemöjlighet
från Aspiro och uppmanade styrelsen att verka
för en annan lösning.

Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig

Bolagsstämma

7

Valberedningar

I Freeport-McMoRan Copper & Gold avstod vi
från att rösta för samtliga styrelseledamöter på
grund av hur uppköpen av Plains Exploration &
Production och McMoRan Exploration hanterats.
Bolaget strukturerade köpen så att de inte skulle
krävas godkännande av bolagsstämma trots att
affärerna var av stor betydelse för bolaget och
det dessutom fanns intressekonflikter. Dessutom
har bolagets miljö-och säkerhetsarbete kritiserats under flera år och under året inträffade
dödsolyckor i bolagets indonesiska verksamhet. Vi
röstade för fyra aktieägarförslag, varav två fick
stämmans stöd, dels att styrelsens ordförande
ska vara en oberoende styrelseledamot och dels
att 15 procent av aktieägarna ska kunna kalla till
bolagsstämma. I likhet med tidigare år röstade vi
för aktieägarförslag att tillföra miljökompetens
till styrelsen samt att bolaget ska ha en mångfaldspolicy. Inte heller i år fick förslagen bolagsstämmans stöd.

Som en av de största ägarna på Stockholmsbörsen är Swedbank Roburs fonder bland de största
ägarna i många svenska börsbolag. Vi deltar därför i valberedningsarbetet i många bolag. Valberedningen är ett beredningsorgan med syfte att
ta fram ett förslag till årsstämman för bland annat
val av styrelse och revisorer samt arvoden till
dessa. Genom vårt arbete i valberedningar bidrar
vi till en strukturerad arbetsprocess inför förslaget till bolagsstämman. Den befintliga styrelsen
utvärderas, kravprofiler för nya styrelseledamöter
definieras och kandidater intervjuas. Vår uppfattning är att inga ersättningar från bolaget ska
utgå till ledamöter i valberedningar, vilket också är
praxis i Sverige. I norska bolag har vi röstat emot
förslag om arvoden till valberedningen.
Mångfald i styrelserna
I de 61 bolag där Swedbank Robur deltog i valberedningen inför årsstämman 2013 nyvaldes
13 procent av styrelseledamöterna. Andelen
oberoende ledamöter av nyvalen var 86 procent
och andelen kvinnor av nyvalen var 43 procent.
Andelen kvinnor 3 i dessa styrelser uppgick till 28
procent inklusive verkställande direktören om
denne var bolagsstämmovald ledamot. Om verkställande direktören exkluderas uppgick andelen
kvinnor till 30 procent.

Vi röstade även i år för ett förslag i Chevron om
att tillföra miljökompetens till styrelsen.

Ersättningar
För att kunna rekrytera bästa möjliga styrelse
till bolagen måste styrelsearvodena uppgå till en
nivå som gör detta möjligt. Styrelsearbetet och
arbetet i styrelsens utskott har i de flesta bolag
utvecklats och är i dag mer tidskrävande än för
bara några år sedan. Arvodena ska vara rimliga
och spegla den tid som krävs för att styrelseledamöterna ska kunna utföra uppdraget i det
enskilda bolaget. Generellt anser vi att det är att
föredra med mindre regelbundna höjningar än
stora enstaka höjningar vissa år.

Mångfald i styrelsen
Utifrån det specifika bolagets verksamhet och
komplexitet, ska styrelsen ha rätt kompetens
och erfarenhet. En bra styrelse ska kunna såväl
utmana som stödja och vägleda ledningen. Vi
tror på mångfald i styrelser och eftersträvar en
jämn könsfördelning. Styrelsen ska ha en bra
balans av oberoende och beroende ledamöter.

Styrelsearvoden
Arvodeshöjningarna till styrelserna var under året
generellt sett måttliga i de bolag där vi deltog i
valberedningsarbetet. Högre procentuella arvodeshöjningar har främst föreslagits i mindre bolag
där arvodesnivåerna varit låga.

I bolag noterade i USA har vi vid styrelseval
inte röstat för styrelseledamöter som både är
styrelsens ordförande och CEO i bolaget. Vi anser
att det inte är i enlighet med god bolagsstyrning.
Vi har även röstat för aktieägarförslag där det
föreslås en separering av dessa funktioner.

Fasta styrelsearvoden
I de flesta fall är fasta styrelsearvoden att
föredra framför rörliga. Arvodesnivån ska
kunna motiveras utifrån förhållandena i
det enskilda bolaget. Vi anser att styrelseledamöter bör vara aktieägare i bolaget.

3 Genomsnitt enligt SIS Ägarservice, 23,7%
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Årsstämman i Hakon Invest beslutade om att ge
full tilldelning i ledningens incitamentsprogram,
trots att varken prestationsmål eller intjäningstid
uppnåtts fullt ut. Vi röstade emot beslutet då vi
anser att om incitamentsprogram avslutas i förtid
på grund av strukturaffärer, ska utfallet proportioneras i förhållande till uppnådda mål och intjäningstid. Av samma anledning gav vi stöd till ett
aktieägarförslag i CVC Caremark som ville inför
begränsningar mot automatisk intjäning av incitamentsprogram vid ändrade ägarförhållanden.

Årsstämman i Millicom beslutade om en höjning av
styrelsearvodet med cirka 15 procent. Swedbank
Robur röstade nej till höjningen då vi inte ansåg
det motiverat med en så stor höjning utifrån bolagets utveckling och verksamhet samt i jämförelse
med andra noterade bolag i Sverige.
Aktierelaterade ersättningar
Swedbank Robur har också i år fört diskussioner
med många bolagsstyrelser, i svensknoterade bolag, inför beslut om aktierelaterade incitamentsprogram. Diskussionerna har ofta lett till förbättrad information tydligare prestationskrav och
rimligare program. Men i vissa fall har vi ansett att
programmen hade sådana brister att vi inte kunde
rösta för dem.
Aktierelaterade incitamentsprogram ska
vara långsiktiga och leda till ett aktieägande
Aktierelaterade incitamentsprogram ska vara
långsiktiga och leda till ett eget aktieägande.
De ska vara skäliga och inte utmanande från
aktieägarsynpunkt. Tilldelningar ska baseras på
tydliga mot-prestationer i form av egeninvestering och/eller i form av uppfyllelse av i förväg väl
definierade mål. Bolagsstämman ska besluta om
programmen och styrelsen måste kunna förklara
och motivera sitt förslag. Styrelsen bör också
presentera en utvärdering av tidigare program
och redogöra för hur de har bidragit till långsiktig
värdeutveckling för aktieägarna. Aktieägarna ska
få utförlig information om utformning, utspädningseffekter och kostnader vid både förväntat
och maximalt utfall.

Bolagsstämma

Årsstämman i Lundin Petroleum beslutade att
inte anta styrelsens förslag att förändra villkoren
för ledningens pågående syntetiska optionsprogram. Förslaget innebar att de fyra deltagarna
skulle kunnat välja att få en del av utfallet av programmet i aktier vilket också skulle kunnat ge deltagarna skattemässiga fördelar. Swedbank Robur
röstade nej till det ursprungliga programmet när
det infördes på årsstämman 2009 och även till det
reviderade förslaget då grundproblemet kvarstod
att programmet saknade prestationskrav, var för
omfattande och saknade tak.

Swedbank Robur röstade på årsstämman i Swedish Orphan Biovitrum nej till styrelsens förslag
till långsiktigt incitamentsprogram. Tilldelning
baseras inte på någon verklig prestation utan
utifrån en uppgång av aktiekursen vilken kan vara
påverkad av yttre faktorer. Årsstämman beslutade dock i enlighet med styrelsens förslag.

Rådgivande omröstningar om ersättningar
I flera bolag baserade och noterade i Storbritannien, USA och Schweiz röstade vi i rådgivande
omröstningar på bolagsstämmorna emot att godkänna ersättningsrapporterna. Den huvudsakliga
anledningen var att vi anser att de rörliga delarna
inte i tillräckligt hög grad varit kopplade till prestationer och att de bidragit till ersättningar som
vi inte ansett som rimliga.

Vi röstade nej till det optionsprogram som
styrelsen föreslog på årsstämman i Aspiro.
Förslaget fick inte stämmans stöd då det saknade
prestationskrav, hade kort intjäningstid och var
för omfattande. Dessutom var programmet inte
baserat på den noterade Aspiro-aktien. Styrelsen
återkom efter sommaren med ett nytt omarbetat
förslag som beslutades på en extra bolagstämma.
Programmet hade omarbetats och till stor del
beaktat den kritik som Swedbank Robur framfört
på årsstämman.

Vi röstade emot att omvälja styrelseledamöter
som ingått i ersättningskommittén i Oracle. De
hade inte vidtagit några åtgärder för att förbättra ledningens ersättningsstruktur trots att
en majoritet vid årsstämman 2012 inte godkände
bolagets ersättningsrapport i den rådgivande
omröstningen.
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Nyemissioner

Hållbarhet
Hållbarhetsrisker är en del av ett bolags finansiella risker. Bolagen måste därför kunna hantera
relevanta risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Bolagens ansvarstagande bör ligga
i linje med FN:s Global Compact. Bolag med höga
risker ska ha ett mer utvecklat arbete. Styrelsen
ansvarar för att det finns en uppförandekod och
policydokument samt att dessa följs upp genom relevanta styrnings- och ledningssystem.
Aktieägarna ska få en rättvisande bild av risker
och arbete inom hållbarhetsområdet i bland annat
årsredovisningar och på bolagets webbplats.

På extrastämma i mars i Sagax beslutades att
införa röstsvaga stamaktier. Swedbank Robur
röstade nej till förslaget. Vi anser att åtgärder
som medför att det blir svårare att lägga bud på
bolag inte ska införas efter en börsnotering. Det
gynnar normalt sett inte minoritetsägarna. Vår
uppfattning är att införandet av ytterligare ett
aktieslag med lägre röstvärde, men med samma
ekonomiska rätt i bolaget, kan försämra både
likviditet och värdering av aktien.
Kapitalstrukturen ska säkerställa att bolagets affär kan utvecklas
Bolagen ska ha en effektiv kapitalstruktur med
de finansiella resurser som krävs för att säkerställa och utveckla bolagets affär. Den valda
kapitalstrukturen och utdelnings-policyn ska
tydligt motiveras. För att befintliga aktieägare
inte ska missgynnas ska nyemissioner i första
hand ske som kontantemissioner med företräde
för de befintliga aktieägarna. I de fall styrelsen
söker bemyndigande av bolagsstämman att
besluta om riktade nyemissioner kräver vi tydliga besked om syfte och motiv utifrån bolagets
specifika situation. Endast i undantagsfall bör
bemyndiganden omfatta riktade kontantemissioner och i så fall till marknadskurs.
På Sagax årsstämma beslutades i enlighet med
styrelsens förslag om ett nyemissionsbemyndigande i syfte att finansiera förvärv av fastigheter.
Swedbank Robur röstade nej eftersom vi anser
att bemyndigandet är för omfattande. Bemyndigandet har en begränsning till 10 procent av
röstvärdet istället för av aktiekapitalet vilket är
det vanliga. Det kan medföra en betydligt högre
utspädning än vad som är brukligt för de befintliga
aktieägarna.

Miljöförstörelse och bristande respekt för
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik är
hållbarhetsrisker för sunda affärer och långsiktig
konkurrenskraft. Utifrån den information vi har
om bolagen, vilka anklagelser som riktas mot dem
och hur våra fonder är investerade, väljer vi ut
bolag som vi kontaktar för att påverka och driva
en förändring. Vi granskar särskilt bolag i branscher och på geografiska marknader med höga
hållbarhetsrisker.
Under året kontaktade vi cirka 140 bolag och
genom våra externa samarbetspartners kontaktades ytterligare cirka 50 bolag. Bland de viktigaste frågorna märktes god affärsetik, miljö- och
säkerhetsfrågor hos råvarubolag och ansvar i
leverantörskedjan. Vi har bland annat följt upp de
utländska bolag som vi kontaktade under hösten
2012 och som rapporterades ha kräkningar av
internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. I nästa kapitel ger vi exempel
på de hållbarhetsdialoger vi drivit och längst bak i
nyckeltalsdelen av rapporten listar vi kontaktade
bolag. Mer information om dessa kontakter finns
på swedbankrobur.se

I flera bolag i Storbritannien har vi i likhet med
tidigare år röstat emot förslag om nyemissionsbemyndiganden med företrädesrätt för bolagets
aktieägare som vi ansett vara för omfattande.

Hållbarhet
Vi investerar i ett stort antal bolag, både i Sverige
och utomlands. Som en del av den finansiella
analysen identifierar vi bolagens hållbarhetsrisker
och förbättringsmöjligheter. Vissa bolag utesluter
vi av hållbarhetsskäl. Men vår huvudprincip är att
vara kvar som ägare och påverka. I slutet av året
var cirka 20 bolag uteslutna ur våra fonder. Det är
bolag som tillverkar klusterbomber, personminor,
kemiska och biologiska vapen samt några bolag
som tillverkar kärnvapen4 .

Att bolag tar ansvar i leverantörskedjan är viktigt.

4 Alla indexfonder samt fond-i-fondprodukterna omfattas inte av detta. Fond-i-fondprodukter kan innehålla externa fonder som
inte ligger under Swedbank Roburs förvaltning.
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Vi har röstat för aktieägarförslag i bolag noterade
i USA för att vi anser att hållbarhetsarbetet inom
vissa områden bör förbättras. I Chevron röstade vi
till exempel för förslag om att bolaget bör ta fram
riktlinjer och bedömningskriterier för verksamheter i länder som bryter mot mänskliga rättigheter
samt förslag om förbättrad redovisning av miljöarbete kring skiffergas.
Vi fortsatte att engagera oss i samarbetsinitiativ
inom PRI om oljesand respektive palmolja genom
vilka vi verkade för att bolagen ska sätta mål
inom ett antal kritiska områden och vara öppnare
i sin externa kommunikation. Vi gick in i två nya
samarbeten kring korruption respektive fracking
(en metod för att utvinna naturgas i skifferlager
genom att injicera vatten och kemikalier under
tryck i ett borrhål i marken). Initiativen syftar
bland annat till att utveckla bolagens transparens
inom dessa högriskområden för miljö och klimat,
arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.
Vi är aktiva i det branschgemensamma initiativet,
Hållbart värdeskapande, som i februari anordnade
ett seminarium om korruption för de 100 största
bolagen på svenska börsen. Korruption förekommer i många länder, snedvrider konkurrensen och
verkar hämmande för en global hållbar utveckling.
Det är ett område som rymmer stora risker och utmaningar för alla företag samtidigt som lagstiftningen skärpts under de senaste åren.

Öppenhet och informationsgivning

Transparens och informationsgivning
Information till aktieägarna och andra intressenter ska vara korrekt, relevant, tillförlitlig
och öppen och möjliggöra en välgrundad
bedömning av bolagets framtida utveckling.
Rättvisande och fullständig information ska ges
om transaktioner och förhållanden som kan innebära intressekonflikter.
I några bolag noterade i USA har vi röstat för
aktieägarförslag som kräver bättre öppenhet om
politiska bidrag.
Ny rysk bolagsstyrningskod
Swedbank Robur har tillsammans med ett trettiotal internationella institutionella investerare inom
ramen för OECD Russia Corporate Governance
Roundtable lämnat synpunkter på ett förslag till
ny rysk kod för bolagsstyrning. Vi vill se tydligare
ansvarsutkrävande, skydd för minoritetsägarna,
oberoende styrelseledamöter, öppenhet kring
ägarförhållanden och ersättningsnivåer samt
bättre rapportering av om koden följs.

Offentliga uppköpserbjudanden
Swedbank Robur tackade nej till två bud från
H-Intressenter (gemensamägt av Lindéngruppen
och FAM) om att sälja fondernas aktier i Höganäs
eftersom vi ansåg att buden var för låga. I början
av september ingick vi ett villkorat avtal med HIntressenter, efter ytterligare en höjning av priset
till 337,50 kronor per aktie, vilket medförde att
budet accepterades och affären kunde slutföras.

I likhet med tidigare år har vi i bolag i Storbritannien röstat emot förslag att förkorta kallelsetiden
för extra bolagsstämmor. Vi anser att det skulle
medföra sämre möjligheter för aktieägarna till
förberedelser och till att delta i bolagsstämman.
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Hållbarhetsdialoger
På Swedbank Robur prioriterar vi att föra hållbarhetsdialog med bolag där vi är
stora ägare. I dessa fall har vi både större ansvar och större möjlighet att påverka.
Som en av de största ägarna på den svenska börsen, så är det naturligt för oss att
själva analysera och påverka svensknoterade bolag. Under de senaste åren har vi
dessutom ökat kontakterna med utländska bolag där vi ser stora risker och brister
i hållbarhetsarbetet. Här redovisar vi exempel på dialoger vi fört med bolag under
året kring hållbarhetsfrågor. Mer information finns i nyckeltalsdelen längst bak i
denna rapport.
in i nya projekt och på nya marknader genomför
”Att påverka alla bolag i alla
en hållbarhetsgranskning. Bolaget har utveckfrågor är omöjligt. Vi väljer bo- lat sitt hållbarhetsarbete land annat genom att
underteckna UN Global Compact och Extractive
lag där vi tror att vi kan göra
Industries Transparency Initiaitve och genom att
utveckla sina policier kring korruption och mänskskillnad och frågor som är
liga rättigheter.
extra viktiga. Att det är svårt
är ett dåligt skäl att låta bli. Vi “We have found our discussions with Robur over the
vill påverka bolagen för våra
years to be very stimulating
sparares skull.”
and reinforcing our commitAnna Nilsson, chef hållbarhetsanalys
ment to continuously improLundin Petroleum – långvarig dialog
ving our CR/HSE systems and
med kritiserat oljebolag
Vi har fört dialog med Lundin Petroleum under
performance.”
lång tid. Först med fokus på bolagets roll i tidigare
verksamhet i södra Sudan under åren 1997-2003
mot vilken det riktats anklagelser om brott mot
mänskliga rättigheter. Den svenska åklagarens
förundersökning pågår och bolaget har meddelat
att de kommer att bistå denna process. Lundin
Petroleum bedriver inte verksamhet i Sudan i
dag utan frågan handlar om eventuella historiska
missförhållanden.

Christine Batruch, VP Corporate Responsibility,
Lundin Petroleum
Eftersom nästan hela bolagets verksamhet idag
finns i Europa besökte vi under året två av Lundin
Petroleums franska produktionsanläggningar,
Grandville och Villeperdue. Vår bedömning efter
besöket är att miljö- och säkerhetsfrågorna tas på
stort allvar vid dessa anläggningar.

Under senare år har vi lämnat rekommendationer
till Lundin Petroleum att göra åttaganden och
införa ett systematiskt, tredjepartgranskat hållbarhetsarbete. Vi vill även att bolaget när de går
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Millicom – telekomtjänster kan bidra
till samhällsutveckling i Afrika

Stora Enso – ökade risker på tillväxtmarknader

De svenska teleoperatörerna har varit i fokus
för vårt påverkansarbete i flera år med fokus
på upprätthållande av mänskliga rättigheter,
miljöåtgärder och system för god affärsetik och
korruptionsbekämpning. Under hösten besökte
vi Tanzania, en av Millicoms största marknader.
Samtalen med Millicom handlade bland annat om
hur telekom kan bidra till samhällsutveckling,
demokratisering, yttrandefrihet och hållbar
utveckling men även vilka risker det innebär att ha
verksamheter i Afrika och Latinamerika. Det kan
röra sig om korruption, dåliga arbetsförhållanden
och inskränkningar i yttrandefriheten. I Tanzania
besökte vi ett projekt för att ta hand om elektroniskt avfall, vilket har varit ett av våra utvecklingsförslag till Millicom.

Vi har vid flera tillfällen under året träffat skogsbolaget Stora Enso och även återbesökt deras
plantager och fabriksbygge i sydvästra Kina. Det
är viktigt att Stora Enso tar ansvar i Kina för att
säkra upp att de köpt mark till sina plantager från
lokala bybor på rimliga villkor. Bolaget har tillsatt
mer resurser i hållbarhetsarbetet och ökat takten
i revisionen av markkontrakt. Bolaget har som
strategi att öka sin närvaro på tillväxtmarknader.
Det kräver ett proaktivt, systematiskt och transparent hållbarhetsarbete. Eftersom flera frågor
återstår fortsätter vi vår dialog som sker både individuellt och i samarbete med andra investerare.

Millicom i Tanzania

“We appreciate Swedbank
Robur’s proactive and constructive approach in pushing
companies to perform in
multi-dimensional ESG issues.
Swedbank Robur’s team communicate their feedback and
development suggestions
very clearly.”

Stora Enso i Guanxi, Kina

Shell – ett kritiserat oljebolag
Shell har länge kritiserats för stora oljespill och
läckage i Nigeria. Vi ser en viss förbättring i
Shells sätt att angripa problematiken, men anser
fortfarande att Shell har ett ansvar i att finna en
lösning. Shell har även kritiserats för satsningar
på oljeutvinning i Arktis. Vi har kontaktat Shell för
att betona vikten av att de vidtar största möjliga
försiktighet vid all eventuell verksamhet i den
känsliga regionen.

Justine Dimovic, Head of Investor Relations,
Millicom
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Freeport-McMoRan och Rio Tinto –
miljö- och säkerhetsproblem
Gruvbolagen Freeport-McMoRan och Rio Tinto har
under många år blivit kritiserade för sin gruvdrift
i Grasberg, Indonesien. Det kuperade landskapet i
kombination med en hög seismisk aktivitet gör att
det inte går att ha vanliga avfallsdammar utan avfallet släpps istället ut i flodsystemet. Dessutom
finns det stora säkerhetsproblem vid Grasberg. Vi
vill att Freeport-McMoRan, som huvudansvarig
för gruvan, tar fram en konkret plan för hur miljöpåverkan ska minska och säkerheten förbättras.

och har under det gångna året fortsatt diskussionerna, dels med enskilda bolag och dels med COSIA
som är en sammanslutning av bolag involverade
i oljesand. Vi vill bland annat att bolagen sätter
mål inom ett antal kritiska områden och att de är
öppnare i sin externa kommunikation.

Norilsk Nickel – en stor utsläppare
Det ryska gruvbolaget Norilsk Nickel kritiseras för
sina mycket stora utsläpp och bristande marksanering. Bolaget har även haft problem med många
skador och olyckor bland de anställda. Vi vill att
Norilsk Nickel ska minska sina utsläpp signifikant
och även förändra synen på säkerhet bland de
anställda. Bolaget har påbörjat ett stort projekt
för att minska utsläppen av svavel och tungmetaller. Norilsk Nickel har även planerat att starta ett
långsiktigt projekt för förbättrad säkerhet. Vi har
diskuterat frågorna med bolaget under de senaste
åren och fortsätter att bevaka utvecklingen.

Oljesand – en ifrågasatt energikälla
Oljesandsutvinning är förknippad med stor miljöpåverkan samt risk för kränkningar av mänskliga
rättigheter. Användningen av energi och vatten vid utvinningen är hög och det finns risk att
skyddsvärda landområden förstörs för all framtid.
Vi har tidigare besökt oljesandsregionen i Kanada

Oljesandsfält i Alberta, Kanada

Palmolja – skogsskövling och landkonflikter
Produktion av palmolja har lett till miljöproblem i
form av skogsskövling, landkonflikter och degenerering av den biologiska mångfalden. Swedbank
Robur är aktiva i PRI:s palmoljeinitiativ där vi
tillsammans med andra aktörer inom finansbranschen har arbetat för att inköpsledet ska ställa
krav gentemot palmoljeodlare för att öka andelen
hållbart odlad palmolja. Detta har medfört att
bolag som Unilever, McDonalds och Nestlé numera
enbart köper certifierat hållbart producerad palmolja. Vi har vid sidan om PRI:s initiativ även haft
diskussioner med två producenter av palmolja,
Sime Darby och Astra Agro. Vi har bland annat
tagit upp vår syn på hur bolagen bör utveckla sitt
hållbarhetsarbete.

Palmoljefrukt, Malaysia
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Hållbarhetsfonder
För våra hållbarhetsfonder är hållbarhetsfrågorna avgörande vid valet av bolag som fonderna investerar i. Hållbarhetsfonderna investerar i de bolag som vi
anser är bäst i varje bransch på mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor och
rättigheter, miljö- och klimatfrågor samt affärsetik. Vi ställer hårdare krav på de
branscher som har stora hållbarhetsrisker och lägre på de som har små risker. Vi
erbjuder hållbarhetsfonder inom fondfamiljerna Ethica och Talenten. Dessutom
har vi en ideell fond (Swedbank Robur Humanfond) och skräddarsydda förvaltningsuppdrag.
Kriterier och urval

6%
Goda exempel

För våra kunder varierar motiven för att investera
i fonder med hållbarhetsprofil. Vissa vill vara med
och påverka bolagen att utveckla sitt hållbarhetsarbete, andra vill inte investera i vissa typer av
verksamheter och andra ser hållbara investeringar
som en god affär för sitt sparande.
Vi utför hållbarhetsanalyser av bolag för att ha
ett investeringsfilter för våra hållbarhetsfonder
men analyserna ligger också till grund för olika
aktiviteter för att utveckla bolagens hållbarhetsarbete. Alla bolag som vi själva analyserar får
resultatet av analysen inklusive skräddarsydda
utvecklingsförslag. Vi har tagit fram ståndpunkter i viktiga frågor som vi för dialog med bolagen
utifrån. Mer information och exempel på vår
bolagspåverkan hittar du i kapitlet ”Aktiv ägareHållbarhetsdialoger”.

35 %
Ethica godkända

67 %
Analyserade

Svenska börsen (SIX)

Ungefär hälften av de bolag vi analyserar för hållbarhetsfonderna godkänns för investering. Ett fåtal av dessa lyfts upp som
goda exempel. (antalsprocent)

Bolag med långtgående hållbarhetsarbete
Swedbank Roburs hållbarhetsfonder investerar i de bolag som bäst hanterar sina hållbarhetsfrågor
utifrån den bransch de är verksamma i. Vår interna hållbarhetsanalys resulterar i ett urval av bolag
som uppfyller våra hållbarhetskriterier. Därefter sker förvaltarens finansiella analys om bolagen kan
bli aktuella för investering.
Analysarbetet innebär att:
• Vi identifierar de bolag med bäst hållbarhetsarbete genom en proaktiv djupanalys av varje bolag
och jämför med branschens risker och möjligheter. Ju högre risk en bransch har desto större krav
ställer vi på bolagen.
• Vi väljer bort de bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter och miljö. Analysen baseras på allvarliga incidenter som bolagen kan kopplas till.
• Vi väljer bort företag med verksamheter inom spel, alkohol, tobak, pornografi och vapen.
Vår hållbarhetsanalys sker utifrån kriterier som bygger på internationellt erkända ramverk som FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact, Riodeklarationen om hållbar utveckling
och ILO:s kärnkonventioner. Vi har även egna ståndpunktsdokument som förtydligar våra krav i specifika frågor. Du kan läsa mer om våra kriterier för hållbarhetsanalys på swedbankrobur.se.
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• Barns rättigheter
• Energianvändning
• Kemikalier i varor
• Olje- och gasproduktion
• Palmoljeodling
Genom tydliga ståndpunkter på viktiga
områden får spararen en röst.

Fokusområden under året
Under året analyserade och presenterade vi
utvecklingsförslag till cirka 60 svenska börsbolag
och vi bedömde cirka 1 800 utländska bolags hållbarhetsarbete i samarbete med externa analysleverantörer. Totalt kontaktade vi cirka 190 bolag i
hållbarhetsfrågor under året.
De branscher som på den svenska börsen som vi
prioriterade under året var Skog, Bygg, Hälsovård,
Service, IT-konsulter, Mjukvara, Teleoperatörer
och Verkstad. I nyckeltalsdelen längst bak i rapporten finns exempel på kritiska frågor för dessa
branscher och vilka bolag som vi har kontaktat.
Här intill beskriver vi djupare våra analyser av
bolagen inom branscherna Skog, Verkstad och
Teleoperatörer.

Skog
Under året analyserade vi fyra svensknoterade
bolag i skogsbranschen. Branschen har i grunden
bra förutsättningar med en förnyelsebar råvara
men har också stora hållbarhetsrisker i form av
miljöutsläpp, arbetsmiljörisker, hållbarhetsrisker
i leverantörskedjan och markrättighetsfrågor i
tredje världen.
För att bli godkända i våra hållbarhetsfonder
kräver vi bland annat att bolagens eget skogsinnehav ska vara (eller planeras att snart bli) FSCcertifierat i länder där det är möjligt, att vid inköp
av fiberråvara ska spårbarheten vara tredjepartscertifierad, att bolaget ska ha mål för att minska
sin klimatpåverkan, ha positiv utveckling på sina
miljönyckeltal, ha god kontroll på sin vattenförbrukning i områden med vattenstress samt ha en
tydlig policy och arbete för mänskliga rättigheter
och affärsetik när man är verksam i riskländer.
I ett internationellt perspektiv tillhör många av de
nordiska skogsbolagen de bästa i världen på hållbarhetsområdet. Alla fyra skogsbolagen (Stora
Enso, SCA, Holmen och Billerud Korsnäs) har
därför varit godkända för investering i våra hållbarhetsfonder under året även om vi aktivt drivit
utvecklingsdialog med Stora Enso kring bolagets
helägda och delägda verksamhet i tillväxtmarknader såsom Kina, Pakistan, Indien och Latinamerika.

Skog i Norrland, Sverige
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Verkstad
I början av året analyserade vi svensknoterade
verkstadsbolag för våra hållbarhetsfonder. 12 av
22 bolag godkändes för investering. ABB, SKF och
Electrolux bedömdes bäst hantera risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. De flesta svenska
verkstadsbolag har ett väl utvecklat miljöarbete
och många av bolagen har gått från att endast
arbeta med att minimera risker till att se möjligheterna. Vi ser störst förbättringar inom mänskliga
rättigheter och affärsetik. Skärpt mutlagstiftning
både här i Sverige och i andra länder samt FN:s
riktlinjer kring mänskliga rättigheter har bidragit
starkt till att sätta fokus på frågorna. Även säkerhetsarbetet har utvecklats positivt och överlag
ser vi en minskande skadefrekvens och ett stort
fokus på att eliminera dödsfall. För att bli godkänd
för våra hållbarhetsfonder måste bolagen har ett
systematiskt arbetssätt kring miljö, hälsa, säkerhet och affärsetik där frågorna är integrerade i
den ordinarie verksamheten. Bolagen ska kunna
redovisa positiva effekter av hållbarhetsarbetet
och arbeta aktivt med uppföljning av leverantörerna. De ska också visa på en medveten hållning
vad gäller mänskliga rättigheter. Dessutom ska
bolagen ha ett aktivt anti-korruptionsarbete.

Teleoperatörer
Teleoperatörer kan ha många olika hållbarhetsrisker. Korruption och inskränkningar av yttrandefriheter är risker på många marknader. Övervakning
av medborgare har ökat på en global nivå, vilket
medför integritetsrisker för många teleoperatörer. Samtidigt har branschen en möjlighet att
överbrygga ”den digitala klyftan”, bidra till ökad
demokratisering och minska miljöpåverkan genom
olika telekomtjänster.
För hållbarhetsfonderna har vi under året analyserat TeliaSonera, Millicom och Tele2 på den svenska
börsen. Kravnivån för att bli godkänd för dessa
fonder är att bolagen ska ha identifierat sina affärsetiska risker och ställa interna och externa affärsetiska krav. Bolagen ska utbilda medarbetarna
och ha uppföljningsmekanismer för att kunna
säkerställa att kraven efterlevs. Vi kräver ett
systematiskt miljöarbete och strategier för återvinning av elektroniskt skrot samt att bolagen
följer upp sina hållbarhetskrav på leverantörerna.
Dessutom anser vi att bolagen aktivt ska ha tagit
ställning för yttrandefrihet och arbeta för att
användarnas integritet inte otillbörligt påverkas.
Under året harTele2 och Millicom varit godkända
för våra hållbarhetsfonder medan TeliaSonera har
varit underkänt.

Assa Abloy
Assa Abloy har de senaste åren gjort sociala
revisioner i sina egna fabriker för att kontrollera
att uppförandekoden följs. Vår hållbarhetsanalytiker Helena Larson var under hösten med vid en
revision i Tjeckien som fokuserade på arbetstider, ersättningsnivåer, diskriminering, kompetensutveckling, fackliga rättigheter, ergonomi
och säkerhet. - Vi ser väldigt positivt på att
Assa Abloy gör den här typen av interna sociala
revisioner och vi skulle gärna se att fler företag
gjorde likadant, säger Helena Larson.
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Swedbank Roburs kriterier för hållbarhetsanalys med analysexempel från 2013

Anställdas arbetsvillkor och rättigheter
Vi analyserar om bolaget har:
• identifierat sina risker för dåliga arbetsförhållanden och kränkningar av anställdas rättigheter

Mänskliga rättigheter
Vi analyserar om bolaget har:
• verksamhet i konfliktområden och hur bolaget
säkerställer att befolkningens rättigheter inte
åsidosätts
• risk för att barns rättigheter kränks i något led
av värdekedjan och vad företaget gör för att
motverka detta

• tagit aktiv ställning för fackliga rättigheter
• ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet
• arbetat för anställdas rättigheter och acceptabla arbetsvillkor hos leverantörer

• motverkat att människor tvångsförflyttas när
bolaget direkt eller indirekt har koppling till
verksamheter som kräver stora landområden

• motverkat diskriminering
Exempel: H & M lanserade under slutet av året att
de ska utveckla sin prismodell så att de betalar sina
leverantörer tillräckligt för att de anställda ska
kunna få levnadslöner, textilarbetare utbildas och
fackligt engagemang underlättas. Dessutom ska
H & M uppmana regeringar att identifiera en skälig
nivå för levnadslöner.

Miljö och klimat
Vi analyserar om företaget har:
• kontroll på verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och försöker minska denna

Exempel: Skogsbolaget Stora Enso driver plantager och bygger fabriker i sydvästra Kina. Det är
viktigt att de tar ansvar för att säkra upp att de
köpt mark till sina plantager från lokala bybor på
rimliga villkor.

Affärsetik
Vi analyserar om bolaget har:
• identifierat sina affärsetiska risker
• tagit aktiv ställning mot mutor och korruption

• klimatfokus vid transporter och distribution av
varor

• genomfört de åtgärder som krävs för att motverka affärsetiska risker

• miljö- och klimatfokus vid produktutveckling
Exempel: Vi vill att bolag i alla branscher ska
minska sin energiförbrukning och sin klimatpåverkan. Oljebolagen går mot mer riskfyllda utvinningsmetoder ur miljösynpunkt och motutvinning
i instabila geografiska områden. Vi analyserar
speciellt de bolag som arbetar med utvinning av
olja ur oljesand, skiffergas, djuphavsborrning eller
planerar utvinning av olja ur Arktis. Bolag som
utvinniner olja ur oljesand är underkända i våra
hållbarhetsfonder Ethica.

Exempel: TeliaSonera är verksam i icke-demokratier i Eurasien. Där är risken stor för korruption, dålig affärsetik och brott mot mänskliga
rättigheter. Vi vill se ett tydligt åttagande från
ledningen, strategier och handlingsplaner samt
konkreta kontrollmekanismer mot korruption
integrerade i den lokala verksamheten.
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Lättare jämföra hållbarhetsfonder i
PPM
Genom ett samarbete mellan Swesif och Pensionsmyndigheten har den så kallade Hållbarhetsprofilen under året börjat användas i Premiepensionssystemet, PPM. Hållbarhetsprofilen togs
fram 2011 av Swesif, en samarbetsorganisation
för hållbara investeringar där Swedbank Robur
aktivt deltar, med syfte att göra det enklare för
sparare att jämföra olika hållbarhetsfonder på
marknaden.

Ideellt sparande
Spararna i Swedbank Roburs Humanfond har
skänkt två procent av fondvärdet till ideella organisationer. Spararen väljer själv vilken av de 70-tal
anslutna organisationerna de vill bidra till. Under
2013 bidrog dessa sparare till att 42 miljoner delades ut till ideella organisationer på Hjärtedagen i
februari 2014.

Kundundersökning om hållbarhetsfonder
Vi har under året genomfört en kundundersökning som visar att ett viktigt skäl till att kunderna
väljer hållbarhetsfonder är att de vill påverka
företag att ta ansvar för miljö och arbetsvillkor.
Sparare som väljer hållbarhetsfonder vill att
pengarna placeras så att de gör skillnad och de vill
se tydlig kommunikation om Swedbank Roburs
hållbarhetsarbete. Undersökningen omfattade
både institutionella kunder och privatpersoner
och resultaten uppvisade stora likheter mellan
dessa kundgrupper.
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Aktiv ägare i korthet 2013
Deltagande i antal valberedningar

61

Deltagande i antal bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige
varav extra bolagsstämmor
Deltagande i antal bolagsstämmor i bolag noterade utanför Sverige
varav extra bolagsstämmor

137
18
47
5

Röstat för och deltagit i nyemissioner med företräde för befintliga Hakon Invest, Precise Biometrics,
aktieägare
CDON
Nyemissionsbemyndiganden som Swedbank Robur röstat emot

AstraZeneca, Sagax, Centrica,
Diageo, Enquest, Freeport McMoRan Copper & Gold, HSBC, Prosafe, Royal Dutch Shell, Sanofi,
Telio och Vodafone

Val av styrelse där Swedbank Robur lade ned sina röster

Freeport McMoRan Copper &
Gold, Oracle (ledamöter i ersättningsutskottet),

Val av styrelseledamot som Swedbank Robur inte röstat för på
grund av att styrelsens ordförande också är CEO i bolaget

Chevron, Cisco, Deere, EMC, IBM,
Johnson & Johnson, National Oilwell Varco, Northern Trust, Wells
Fargo, och 3M

Antal aktierelaterade incitamentsprogram i svensknoterade bolag 40-tal
som utvärderats
Aktierelaterat incitamentsprogram som Swedbank Robur inte
röstat för

Angler Gaming, Aspiro, Hakon
Invest, Lundin Petroleum, Swedish Orphan Biovitrum, Chevron,
Cisco, EMC, Intel, National Oilwell
Varco, Oracle, Telio, Total och
Wells Fargo

Rådgivande omröstning om ersättningsrapporter där Swedbank
Robur inte röstat för rapportens godkännande

ABB, AstraZeneca, Autoliv, Apple,
CVC Caremark, Chevron, Cisco,
Citigroup, Deere, EMC, Freeport
McMoRan Copper & Gold, HSBC,
Hudson City Bankcorp, National
Oilwell Varco, Nestlé, Northern
Trust, IBM, Intel, Oracle, Philip
Morris, United Health Group,
Wells Fargo och 3M

Förslag om förkortad kallelsetid till extra bolagsstämmor som
Swedbank Robur röstat emot

AstraZeneca, Enquest, Centrica,
Diageo, HSBC, Vodafone

Uppköpserbjudanden som utvärderats och accepterats

Höganäs

Uppköpserbjudande (samgående) som utvärderats och där Swedbank Robur röstade emot på bolagsstämman

Alliance Oil Company

Kontakter med bolag kring hållbarhetsfrågor för alla fonder (antal
bolag)

189 (se swedbankrobur.se för
lista med bolag)

Uteslutna bolag ur Roburs fonder med vissa indexfonder och
fond-i-fonder undantagna (antal)

Cirka 20
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Hållbarhetsanalys och hållbarhetsdialoger i korthet 2013
Bransch

Exempel på kritiska
hållbarhetsfrågor för
branschen

Kontaktade bolag
Svensknoterade
bolag*

Utlandsnoterade
bolag**

Bygg

Klimat, materialval,
leverantörsfrågor, hälsa
och säkerhet

JM, NCC, Peab, Skanska

Metallurgical Corporation of China, China
Railway Construction
Corp, Cemex, HeidelbergCement

Dagligvaror

Vatten, klimat, miljösortiment, råvaror (t.ex.
palmolja)

Clorox Company,
Sime Darby, Mondelez
International, Golden
Agri Resources, Astra
Agro, Potash Corp of
Saskatchewan

Elektronik

Ericsson
Leverantörsfrågor, miljöfrågor i tillverkning och
produktutveckling

Motorola, Hewlett
Packard, Toshiba Corp,
Areva

Energi

Mänskliga rättigheter,
affärsetik, miljö och klimat, hälsa och säkerhet

Africa Oil, EnQuest,
Lundin Petroleum

Fastighet

Klimat, materialval,
leverantörsfrågor, hälsa
och säkerhet

Corem Property
Group

Finans

Affärsetik, klimat

Kinnevik, Ratos,
Swedbank

Akbank, Dexia

Gruv & metall

Mänskliga rättigheter,
affärsetik, hälsa och
säkerhet, miljöfrågor

Boliden, SSAB

Rio Tinto, Franco-Nevada, Silver Wheaton,
Royal Gold, FreeportMcMoRan Copper &
Gold, Sterlite, Vedanta,
Norilsk Nickel, Barrick
Gold

Handel – dagligvaror

Leverantörsfrågor,
vatten, klimatfrågor,
miljösortiment

Candy King, ICA

Tesco, Wesfarmers,
Olam

Handel - konfektion

Leverantörsfrågor,
vatten, klimatfrågor,
miljösortiment

H&M

Handel - teknik

Leverantörsfrågor

B&B Tools
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Statoil, Anadarko, AES,
Centrais Electricias
Brasileiras, Royal Dutch
Shell, Imperial Oil, Galp,
Transcanada, Veolia

IT-konsulter

Personalfrågor

Acando, Addnode,
Connecta, Cybercom,
IFS, HiQ, Knowit,
Net Entertainment,
Seamless Distribution, Tieto, Tradedoubler

Hälsovård

”Access to medicine”,
miljöfrågor, djurförsök

Active Biotech, Biogaia, Meda, SOBI

Media

Affärsetik, miljöfrågor

Service

Personalfrågor, hälsa
och säkerhet

Intrum Justitia,
Loomis, Proffice,
Rezidor Hotel Group,
Securitas, Transcom,
Unibet, ÅF

Skog och papper

Vatten, klimat, råvaror

SCA, Stora Enso

Teleoperatörer

Affärsetik och mänskliga
rättigheter

Millicom, Tele2, TeliaSonera

Deutsche Telekom,
China Mobile

Verkstad

Miljöfrågor, klimat, hälsa
och säkerhet, mänskliga
rättigheter

ABB, Alfa Laval, Assa
Abloy, Atlas Copco,
Autoliv, Beijer Alma,
Electrolux, Fagerhult,
Gunnebo, Haldex,
Hexagon, Husqvarna,
Lindab, Nederman,
NIBE, SAAB, Sandvik,
Sanitec, Scania, SKF,
Systemair, Trelleborg,
Volvo

Alstom, PKC, Exelis,
Honeywell, ITT Corporation, Huntington Ingalls, Moog, Nagacorp,
URS, Flour, Northrop
Grumman, Serco, Rolls
Royce, BAE Systems,
EADS, Bridgestone,
Elbit Systems, Boeing,
Finmeccanica, Babcock
International, CACI,
CNIM, GenCorp, Redhall, United Technologies, Larsen & Toubro,
Safran, Andritz

Eutelsat
Dynamics Research

* Inkluderar svensknoterade bolag för hållbarhetsfonderna
** Utländska bolag bedömda för hållbarhetsfonderna är inte listade här.

Hållbarhetsfonder i korthet 2013
Hållbarhetsanalys av utländska bolag (antal bolag)

Ca 1 800

Hållbarhetsanalys av svenska bolag (antal bolag)

58

Avsättning till ideella organisationer från ideella fonder (mkr)

42
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Medlemskap och nätverk
Swedbank Robur är medlem och deltar aktivt i olika organisationer och nätverk för att verka för god
självreglering och affärsetik samt för att hålla oss väl informerade om viktiga frågor inom vår bransch
och omvärld.

Hållbart
värdeskapande

SFF

SWESIF

Eurosif

Swedbank Robur
PRI

ICGN

Fondbolagens
förening

IÄF

EFAMA

Föreningen för god sed
på värdepappersmarknaden

Aktiemarknadsnämnden

Kollegiet för bolagsstyrning

Rådet för finansiell
rapportering

PRI- Principles for Responsible Investment, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, är ett öppet
globalt initiativ för institutionella investerare med utgångspunkten att miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor kan påverka avkastningen och att investerare har ett ansvar att agera i dessa frågor.
SFF - Svenska finansanalytikerföreningen är en medlemsorganisation för finansanalytiker verksamma
på den svenska kapitalmarknaden. Föreningen har bland annat en arbetsgrupp för Corporate Responsibility.
Hållbart värdeskapande - Ett samarbetsprojekt initierat av investerare med syfte att lyfta betydelsen
av att bolag har ett strukturerat hållbarhetsarbete och en bra hållbarhetsredovisning för att investerarna ska kunna fatta investeringsbeslut och ha underlag för bolagspåverkan.
SWESIF - Ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i
Sverige. SWESIF är medlem i Eurosif som är ett europeiskt nätverk och tankesmedja vars syfte är att
utveckla hållbarhetsfrågor genom den europeiska finansmarknaden.
ICGN - International Corporate Governance Network är en global medlemsorganisation som verkar för
att höja standarden inom bolagsstyrning internationellt.
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Fondbolagens Förening - En branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen och en av huvudmännen till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Fondbolagens Förening är medlem i EFAMA, en representationsförening för den europeiska kapitalförvaltningsindustrin.
Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF) - Föreningen har till
syfte att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden och är en av huvudmännen till
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden - Föreningen har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen verkar för detta ändamål genom sina sakorgan Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell
rapportering. En av föreningens främsta uppgifter är att utse ledamöterna i dessa.
Aktiemarknadsnämnden - Nämnden verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden genom uttalanden, rådgivning och information. Nämnden har till viss del sin förebild i The London City Panel on
Takeovers and Mergers (”Takeover-panelen”).
Kollegiet för svensk bolagsstyrning - Kollegiet har det övergripande uppdraget att förvalta svensk kod
för bolagsstyrning och på andra sätt främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.
Rådet för finansiell rapportering - Rådet verkar för att anpassa och utveckla god redovisningssed samt
finansiell rapportering för noterade bolag i Sverige. Rådet tillvaratar även svenska intressen gällande
redovisningsfrågor internationellt.
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Resurser och kontakt
Valberedare inför årsstämmorna 2013

Rådet för hållbarhetsanalys

Annika Andersson, vice styrelseordförande
Karolinska Institutet, tidigare chef Ägarstyrning och Information Fjärde AP-fonden, nu egen
verksamhet
Jan Andersson, styrelseledamot i Swedbank Robur, tidigare director Deutsche Bank och chefredaktör Affärsvärlden
Evert Carlsson, styrelseledamot Swedbank Robur,
universitetslektor Handelshögskolan Göteborg
Thomas Eriksson, tidigare VD Swedbank Robur
Marianne Flink, styrelseledamot Swedbank Robur,
tidigare chef Standard & Poor’s region Norden, nu
egen verksamhet
Björn Franzon, ordförande i kapitalkommittén
Stiftelsen för Strategisk Forskning, tidigare vice
VD Fjärde AP-fonden
Birger Gezelius, tidigare direktör Nordea, SEB och
Bank of America
Marianne Nilsson, vice VD Swedbank Robur, chef
Ägarstyrning och Hållbarhet
Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig

Ett råd med bred extern kompetens i hållbarhetsfrågor ansvarar för att utveckla våra kriterier
för hållbarhetsanalys och granska genomförda
analyser. Rådet består av:
Renée Andersson, Etik- och miljöansvarig Indiska
Magasinet AB
Thomas Bergmark, konsult och grundare av
Bergmark Sustainability AB, tidigare hållbarhetschef IKEA
Gösta Karlsson, chefsekonom Unionen
Agneta Melin, miljö- och social analytiker Exportkreditnämnden (EKN), tidigare miljöchef TetraPak
Norden
Marianne Nilsson, vice VD Swedbank Robur, chef
Ägarstyrning och Hållbarhet (ordförande)
Ulrika Rasmuson, Seniorkonsult och partner i
Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB, tidigare
generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen
Claes Trollestad, docent i livsåskådningsvetenskap och etikkonsult

Avdelningen för Ägarstyrning och Hållbarhet
Du når oss på: fornamn.efternamn@swedbankrobur.se och hållbarhet@swedbankrobur.se
Anna Lindquist,
assistent (föräldraledig)

Marianne Nilsson,
vice VD Swedbank Robur,
chef Ägarstyrning och Hållbarhet

Anna Nilsson,
chef Hållbarhetsanalys

Mimmi Brodin,
hållbarhetsanalytiker

Daniel Paska,
hållbarhetsanalytiker

Sofia Rauston,
assistent (vikarie)

Helena Larson,
hållbarhetsanalytiker

Åsa Nisell,
ägarstyrningsansvarig

swedbankrobur.se

26

