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ANSVARSTAGANDE KAPITALFÖRVALTARE

Ansvarstagande kapitalförvaltare
Swedbank Robur1 integrerar hållbarhetsaspekter i förvaltningen och påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet och bolagsstyrning. Vi är en aktiv ägare och har
en löpande dialog med styrelse och företagsledning, röstar på bolagsstämmor och
deltar i valberedningar. I de 59 bolag där vi deltagit i valberedningen uppnåddes,
för andra året i rad, en jämn könsfördelning av de för året nyvalda styrelseledamöterna. Vi anser att klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor och
har under året redovisat klimatavtryck för aktie- och blandfonder.
Swedbankkoncernen

som producerar klusterbomber, personminor, kemiska
3
och biologiska vapen samt kärnvapen . I början av året
antogs en policy4 för ansvarsfulla investeringar där vi
förtydligar vårt ansvar.

Swedbank är en väsentlig del av det finansiella
systemet på våra hemmamarknader Sverige, Estland,
Lettland och Litauen. Med över 7 miljoner kunder i
Sverige och i de baltiska länderna har vi möjlighet att
påverka människa, miljö och samhälle. Hållbarhet och
lokalt samhällsengagemang är därför viktigt för oss.
Swedbank har åtagit sig att följa FN:s Global Compact
och har arbetssätt och styrdokument för hur vi integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
i beslut och processer. En viktig del inom sparande är
kapitalförvaltning. Swedbank Robur, som är Sveriges
största fondförvaltare och en av Nordens ledande kapitalförvaltare, erbjuder kunderna ett långsiktigt hållbart
sparande i fonder.

Swedbank Robur är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Genom en rad utbildningar inom miljö, hållbarhet och
affärsetik får alla medarbetare grundläggande kunskap
om hållbarhet. Under året genomgick alla anställda
utbildningen Ethics - How to perform Code of Conduct.
Andra utbildningar i serien, som är obligatoriska för
anställda inom Swedbankkoncernen, är: Anti-Money
Laundering, Sustainable Banking samt Environment and
Sustainability (ISO 14001).

”Kärnan i vårt angreppsätt finns i vår
aktiva aktieförvaltning, men bolagsstyrning, affärsetik,
mänskliga rättigheter och miljö har stor betydelse i
alla förvaltningsgrenar.”

Ansvarsfulla investeringar
För våra andelsägares räkning har Swedbank Robur ett
ansvar att agera i hållbarhets- och bolagsstyrnings2
frågor och att följa egna och samhällets värderingar.
Som ett led i detta undertecknade Swedbank Robur år
2009 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN
PRI). Som ansvarstagande kapitalförvaltare agerar vi
genom att integrera hållbarhetshänsyn i fondernas
investeringsprocesser och i ägararbetet. Vi fokuserar
på att påverka bolag där fonderna är stora ägare och
på bolag med stora brister inom hållbarhet och/eller
bolagsstyrning. I våra investeringar exkluderas bolag

Tomas Hedberg, VD

Hänt under året
• Swedbank Robur antog en policy för ansvarsfulla investeringar
• I de 59 bolag där Swedbank Robur deltagit i valberedningsarbetet uppnåddes, för andra året i rad, en jämn
könsfördelning av de för året nyvalda styrelseledamöterna vilket ökade andelen kvinnor i dessa bolag till 37
procent
• Swedbank Robur redovisade, som en av de första fondförvaltarna, klimatavtryck för alla aktie- och blandfonder. Majoriteten av fonderna var mer koldioxideffektiva än sina jämförelseindex
• Swedbank Roburs hållbarhetsfonder investerar inte längre i bolag som producerar fossila bränslen såsom kol,
olja och gas

1 Genomgående i rapporten används Swedbank Robur för Swedbank Robur Fonder AB, ett helägt dotterbolag inom Swedbankkoncernen.
2 Med hållbarhet avses miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Med bolagsstyrning avses
ägarnas och styrelsens styrning av bolag.
3 Fond-i-fondprodukterna omfattas inte då de kan innehålla externt förvaltade fonder.
4 Läs policyn i sin helhet på vår webbplats.
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Hållbarhet i investeringsprocesserna
Under året har Swedbank Robur styrelse antagit en policy för ansvarsfulla investeringar som bland annat omfattar vikten av integration av hållbarhet i investeringsprocesserna och vad som avgör om bolag inte är möjliga att investera i och
därför exkluderas ur fonderna. Som en av de första fondförvaltarna i Norden,
redovisade vi vid två tillfällen klimatavtrycket för våra aktie- och blandfonder.
Integration av hållbarhet i förvaltningen

niversum (jämförelseindex). Informationen innefattar
nivån på hållbarhetsarbetet hos de bolag som fonden
investerat i, vilka bolag i varje bransch som har bäst
respektive sämst hållbarhetsarbete, samt vilka bolag
som är involverade i allvarliga incidenter. Under året har
information om fondernas klimatavtryck tillkommit. Ett
internt utvecklat betygssystem, som använts för att
löpande följa upp hållbarhetsinnehållet i fonderna, kommer sannolikt att ersättas av Morningstars hållbarhetsrating som lanseras i början av 2016.

Swedbank Robur integrerar hållbarhetshänsyn i fondernas investeringsprocesser och i ägararbetet eftersom
vi anser att hållbarhets- och bolagsstyrningsrisker kan
påverka avkastningen. I vissa fall avstår vi från investering i bolag. Det framgår av den policy för ansvarsfulla
investeringar som Swedbank Roburs styrelse antog i
början av året. Policyn införs nu successivt i takt med
att fondbestämmelserna ändras.
Exkludering
Under året avstod vi från investering i bolag som
tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som
är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor,
kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Ett
förberedande arbete gjordes för att under 2016 exkludera bolag som till mer än 30 procent av omsättningen
producerar kol.

”Vår strävan är att
integrera hållbarhetsanalysen fullt
ut i vår förvaltning
eftersom vår investeringsfilosofi
bygger på en övertygelse att
framtidens vinnare står att finna
bland de bolag som agerar
ansvarsfullt idag.”

Vi kan också avstå från investering i bolag som allvarligt
och systematiskt kränker vedertagna internationella
normer och konventioner inom hållbarhet antagna av
FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i
oacceptabel verksamhet med koppling till hållbarhet
eller bolagsstyrning. Visar bolaget förändringsvilja kan
fonderna kvarstå som ägare. De kritiska bolagen bevakar vi särskilt. Under året fanns knappt hundra bolag på
vår interna bevakningslista, ett stöd till våra förvaltare
och ett underlag för att prioritera vår bolagspåverkan
som beskrivs i nästa kapitel.

Stefan Sundblom, Aktiechef
Förvaltarna har tillgång till en bolagsdatabas som
sammanfattar bedömningar från både interna analyser
och våra fyra externa analysleverantörer. Vi har sedan
drygt tio år utvärderat våra finansiella motparters
hållbarhetsanalyser för att uppmuntra till att hållbarhet
inkluderas i deras rapporter. Analysen tillämpas även
på företagsobligationer som vissa av våra räntefonder
investerar i. Landanalys är inte relevant för våra räntefonder, eftersom enbart värdepapper kopplade till den
svenska staten är aktuella.

Aktiefonder och räntefonder
För att underlätta för förvaltarna att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsbeslutet har de tillgång till
information från interna hållbarhetsanalytiker. Förvaltarna av de aktivt förvaltade fonderna får, två gånger
per år, en individuell genomgång med hållbarhetsinformation om bolagen i respektive fond och bolagsu-
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Blandfonder och fond-i-fond

Redovisning av klimatavtryck

Under hösten 2015 utfördes en enkätundersökning
ställd till 34 fondleverantörer med frågor om hållbarhet och etik. Enkäten var ett första steg i att kartlägga
hållbarhetsarbetet hos de fondleverantörer och samarbetspartners som vi idag använder i vårt urval av fonder
till blandfonder och fond-i-fonder. Vi ställde frågor kring
hur de arbetar med hållbarhet och etik och om de har
undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Drygt 70 procent av leverantörerna
hade undertecknat PRI. Enkäten tog också upp frågor
om exkludering av produkter som kärnvapen och illegala
vapen. Samtliga fondleverantörer svarade på enkäten.
Resultatet gav oss en bred bild av nivån på deras hållbarhetsarbete och visade att flera inkluderar hållbarhet
och etik i investeringsprocesser och på fondbolagsnivå.
Resultatet kommer vara en del av underlaget för val av
leverantörer och samarbetspartners i framtiden.

Vi vill underlätta för våra sparare att väga in klimathänsyn i sitt sparbeslut. I början av året undertecknade
Swedbank Robur Montreal Carbon Pledge, ett internationellt initiativ för kapitalförvaltare, där undertecknarna förbinder sig att redovisa klimatavtrycket eller
koldioxidavtrycket för sina aktiefonder. En gemensam
standard för hur redovisningen ska utformas saknas.
Vi samarbetar inom branschen för att standardisera
redovisningen och för ökad omfattning och kvalitet i
bolagens klimatdata. Vid två tillfällen under året redovisade vi, som en av de första fondförvaltarna i Norden,
klimatavtryck för aktie- och blandfonder. Rapporterna
finns på vår webbplats. Koldioxidavtrycket visar hur
mycket koldioxid bolagen i en fond släpper ut i relation
till intäkterna, det vill säga hur koldioxideffektiva de är.
Beräkningarna omfattar bolagens utsläpp inom GHG
Protocol scope 1 och 2, det vill säga bolagens direkta
utsläpp. Utsläpp i leverantörsled inkluderas inte. Resultatet ger en ögonblicksbild, då avtrycket för en fond är
summan av alla innehavens koldioxidavtryck justerat
utifrån fondens ägarandel i respektive bolag. Vid båda
beräkningstillfällena var majoriteten av våra fonder mer
koldioxideffektiva än respektive jämförelseindex.

Indexnära fonder
För att kunna exkludera bolag av hållbarhetsskäl ur
våra indexfonder, infördes policyn för ansvarsfulla
investeringar i indexfondernas fondbestämmelser
under hösten. Indexfonder blev då indexnära fonder i
fondfamiljen Access.

Hållbarhetsfonder
För kunder som vill att hållbarhet ska vara avgörande
för valet av bolag i fonderna har vi särskilda hållbarhetsfonder, se kapitlet om Hållbarhetsfonder.

Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med respektive index

ton CO2e/mkr, fond

ton CO2e/mkr, index

14

35

Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)
– Allemansfond Komplett (48 080)
– Aktiefond Pension (31 421)

14

35

– Kapitalinvest (22 107)

14

35

18

Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)
– Sverigefond (12 856)

25

– Europafond (4 857)

26

43

– Globalfond (3 307)

15

44

– Amerikafond (4 900)

10

43

– Asienfond (2 332)

32

71

Beräkningarna baseras på fondinnehav per 2015-06-30. Klimatavtrycken omfattar bolagens
utsläpp inom GHG Protocol scope 1 och 2.
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Aktiv ägare
Swedbank Roburs arbete för ökad mångfald i bolagsstyrelserna ger resultat. I
de bolag där vi deltagit i valberedningen uppnåddes, för andra året i rad, en jämn
könsfördelning av de för året nyvalda styrelseledamöterna. Andelen kvinnor i
dessa styrelser uppgår nu till 37 procent. Swedbank Robur var också en av de
institutionella ägare som krävde en oberoende utredning i SCA om hanteringen av
affärsflyg och representationsjakter. Det blev början till förändringar av styrning
inom Industrivärdensfären. Riskerna och synen på affärsetik förändras över tid
och kraven på öppenhet ökar. Vi hade dialog med 23 bolag om mänskliga rättigheter inom råvaruutvinning.

”Vi påverkar som
ägare genom deltagande i valberedningar och genom
att ha löpande
dialog med styrelse
och ledning om hur bolagen kan
utvecklas.”

Väsentliga ägarfrågor
Swedbank Roburs ägarutövande sker huvudsakligen
inför och på bolagsstämmor, genom en löpande dialog
med bolagens styrelse och ledning samt genom samverkan med andra ägare.
Väsentliga ägarfrågor är:
• Likabehandling av aktieägare och skydd för minoritetsägarna
• Deltagande i valberedningar
• Styrelse- och revisorsval
• Ersättningar till styrelse och bolagsledning
• Kapitalstruktur

Marianne Nilsson, Vice VD och chef Ägarstyrning

• Hållbarhet
• Öppenhet och informationsgivning

Swedbank Robur var även i år på plats i Almedalen,
där många kunder, opinionsbildare och andra intressenter samlas, för att delta i samhällsdebatten i frågor
som är relevanta för våra sparare. Vi arrangerade två
välbesökta seminarier under rubrikerna ”Samtal om
ägarfrågor - är vi på rätt väg?” och ”Tillväxtmarknader
och hållbarhet - går det att förena?”. I seminariet om
ägarfrågor framkom ett starkt stöd för den svenska
modellen med valberedningar och engagerade ägare
som tar sitt ansvar i dialog med bolagsstyrelserna och
där det finns en tydlig roll-och ansvarsfördelning. I
seminariet om hållbarhet diskuterades utmaningar på
tillväxtmarknader och hur bolagen kan driva hållbara
affärer och samtidigt bidra till samhällsutvecklingen
genom bland annat arbetstillfällen och möjlighet till
bättre levnadsvillkor.

• Offentliga uppköpserbjudanden
Till viss del regleras dessa områden i lagstiftning eller
koder för god bolagsstyrning enligt principen ”följ eller
förklara”, till exempel i Svensk kod för bolagsstyrning
och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande. För att
skapa mervärde för våra sparare ställer vi också ytterligare krav med utgångspunkt från vår ägarpolicy vilken
finns på vår webbplats.

Valberedningar
Swedbank Roburs fonder är bland de största ägarna
i många svenska börsbolag. Vi deltar därför i valberedningsarbetet i många bolag. Valberedningen är ett
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Andel kvinnor i börsbolagens styrelser

beredningsorgan till årsstämman med syfte att ta fram
förslag till bland annat val av styrelse och revisor samt
arvoden till dessa.
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Genom vårt arbete i valberedningar bidrar
vi till en strukturerad arbetsprocess där
den befintliga styrelsen utvärderas,
kravprofiler för nya styrelseledamöter
definieras och kandidater intervjuas.
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Källa: SIS ägarservice / Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Till valberedare inför 2015 års bolagsstämmor har totalt
nio personer utsetts, Swedbank Roburs VD, vice VD,
ägarstyrningsansvarig, oberoende styrelseledamöter i
fondbolaget och vi har också knutit till oss några externa
personer. På vår webbplats finns mer information om alla
valberedare och i vilka bolag vi deltagit i valberedningen.

I de styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen var 96 procent av de nyvalda kvinnorna
oberoende ledamöter. Andelen kvinnor av totala
antalet oberoende ledamöter i dessa styrelser uppgår
till 44 procent. Det är också högre än genomsnittet för
börsbolagen. Motsvarande andel kvinnor av ledamöter
som inte är oberoende av större ägare i dessa styrelser
uppgår till 17 procent.

En väsentlig målsättning med Swedbank Roburs
ägararbete och deltagande i valberedningar är väl sammansatta bolagsstyrelser i syfte att bidra till bolagets
värdeskapande. Styrelsens sammansättning ska, utifrån
det enskilda bolagets behov, ha en bredd avseende kompetens, erfarenhet och mångfald samt en balans mellan
oberoende och beroende ledamöter. Styrelsen måste
både kunna utmana och stödja företagsledningen.

Arvodeshöjningarna till styrelserna uppgick under året
till cirka 3 procent i de bolag där Swedbank Robur deltog
i valberedningen. I vissa mindre bolag där arvodesnivåerna varit låga har det föreslagits högre procentuella
höjningar men i kronor har höjningarna varit måttliga.

Händelserna i SCA och Industrivärdensfären

Vi har under många år agerat för att förbättra könsfördelningen i svenska börsbolagsstyrelser. Andelen nyval,
där Swedbank Robur deltagit i valberedningen inför
årsstämman 2015, uppgick till 11 procent (14). Andelen
kvinnor av dessa nyval, uppgick till 54 procent (52). Det
bidrog till att andelen kvinnor i dessa styrelser ökade till
37 procent (33) exklusive vd (om bolagsstämmovald styrelseledamot). Inklusive vd ökade andelen till 35 procent
(31), vilket är högre än genomsnittet för börsbolagen.

Efter det som framkommit om SCA i media om ledningens och styrelsens hantering av affärsflyg och representationsjakter, initierade Swedbank Robur tillsammans med AMF, Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden
en diskussion med huvudägaren Industrivärden där man
enades om en oberoende granskning inför årsstämman.
Innan årsstämman aviserade styrelsens ordförande sin
avgång vid årsstämman i SCA och övriga sfärbolag och
styrelsen utsåg även en ny verkställande direktör.

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)
Deltagande i valberedningar i Sverige

2015

2014

59

61

Deltagande i bolagsstämmor (totalt)

269

243

– bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige

140

135

10

13

129

108

16

7

2015

2014

– varav extrastämmor
– bolagsstämmor i bolag noterade i utlandet
– varav extrastämmor

Påverkansarbete fonder (antal)
Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor
– varav bolag noterade i Sverige
– varav bolag noterade i utlandet
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263

332

71

132

192

200

Aktiv Ägare

Geografisk fördelning av stämmor (antal bolag)

Styrelseledamöter ska ha hög integritet
och tillräckligt med tid för uppdraget.
Vi anser att styrelseledamöter bör vara
aktieägare i bolaget.

Nordamerika
Sverige

På årsstämman i SCA framförde vi fyra ägare gemensam kritik avseende bristerna i bolagets attestrutiner
mot bakgrund av det korsvisa ägandet och styrelserepresentationen inom Industrivärdensfären. Kritik
framfördes också mot externrevisorernas hantering av
uppdraget och att valberedningen i sina förslag till styrelse och revisor inte beaktat vad som framkommit i den
oberoende utredningen. Därutöver ställdes frågor till
den tillträdande styrelseordföranden om hur ledningskulturen skulle förändras och förtroendet återställas.

Storbritannien (GB)

Europa exkl Sv och GB
Japan
Ryssland
Sydafrika
Övriga

Utgångspunkten är att vi röstar för styrelse- och aktieägarförslag som vi anser ger en hållbar och långsiktigt
god utveckling i bolagen och därmed en god avkastning
för våra sparare. Analysen sker utifrån vår ägarpolicy
och riktlinjer för röstning i utländska bolag vilka finns på
vår webbplats. Där uppdateras också löpande vilka bolagsstämmor och valberedningar vi deltar i, hur vi röstat
samt ställningstaganden i särskilda frågor till exempel
vid offentliga uppköpserbjudanden.

Revisorernas oberoende är av stor vikt
då de utses av aktieägarna på bolagsstämman för att granska
styrelsens och VD:s förvaltning.
Swedbank Robur röstade för att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter, vilket stämman också beviljade.
Vårt beslut grundades i att det inte kunnat konstateras
att bolaget lidit sådan skada att skadestånd skulle kunna
yrkas mot enskilda ledamöter. Möjligheten finns dock
kvar om ny information tillkommer.

Bolagsstämmor i svensknoterade bolag
Swedbank Robur har under året analyserat ett 60-tal
aktierelaterade incitamentsprogram i svensknoterade
bolag och i cirka 25 av bolagen har vi haft dialog med
styrelsen inför bolagsstämmans beslut. För 10 av dessa
bolag har diskussionerna lett till förbättrad information,
tydligare prestationskrav och rimligare program. Men i
vissa fall ansåg vi att programmen hade sådana brister
att vi inte kunde rösta för dem.

Vi fyra ägare la tillsammans också ett gemensamt
motförslag till valberedningens förslag om styrelsens
storlek och sammansättning. Förslaget innebar en
minskning med en ledamot och där den avgående VD:n
och föreslagne ordförande i Industrivärden inte ingick.
Motförslaget fick stöd av flera andra ägare men stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
som hade huvudägaren Industrivärdens stöd.

Tilldelningar i aktierelaterade incitamentsprogram ska baseras på verkliga
prestationer, vara rimliga i kostnad och
utspädning samt leda till ett aktieägande för deltagarna.

Händelserna i SCA medförde också förändringar i
styrelserna i såväl Industrivärden som i andra sfärbolag.
Swedbank Robur deltog inte i valberedningen i SCA eller
Industrivärden men utsåg ledamöter till valberedningarna i Sandvik och SSAB.

Swedbank Robur röstade på årsstämman i Swedish
Orphan Biovitrum nej till styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram. Tilldelningen baseras inte
på någon verklig prestation utan enbart utifrån en
uppgång av aktiekursen, vilken kan vara påverkad av
yttre faktorer. Årets program innehöll också en extra
stor tilldelning till bolagets verkställande direktör. Flera
institutionella ägare röstade emot programmet men
årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Kundernas representant på bolagsstämman
I Sverige deltar vi normalt på bolagsstämman med egen
representation och i utländska bolag deltar vi genom
fullmaktsröstning (proxy voting). Vi har under året röstat på bolagsstämmor i ett 20-tal länder huvudsakligen
i Europa och USA. Under året röstade vi också för första
gången i japanska bolag. Regelverket i Japan har nyligen
ändrats och en bolagsstyrningskod infördes under året
med krav på bolagen att ha oberoende styrelseledamöter. Det är en förändring mot internationell praxis
som Swedbank Robur ser positivt på. Traditionellt har
japanska bolagsstyrelser bestått av anställda i bolagsledningen.

Millicoms styrelse föreslog en stor tilldelning av aktier
utan prestationskrav till den tillträdande verkställande
direktören. Swedbank Robur röstade emot förslaget
men bolagsstämman beslutade om tilldelningen.
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Årsstämman i Lundin Petroleum antog styrelsens
förslag om ett aktiebaserat incitamentsprogram för bolagsledning och nyckelpersoner. Vi ansåg att målnivåerna för prestationskravet, totalavkastning i förhållande
till en jämförelsegrupp, var för låga. I kombination med
förhållandevis höga tilldelningar, inget eget risktagande
och möjlighet till tilldelning även vid negativ totalavkastning, röstade vi nej till förslaget.

röstvärde, men med samma ekonomiska rätt i bolaget,
långsiktigt kan försämra både likviditet och värdering
av aktien. Vår utgångspunkt är att alla aktier i ett
bolag som medför lika rätt till bolagets tillgångar och
vinst bör behandlas lika och bör ha samma rättigheter.
Inga uppköpsförsvårande bestämmelser bör införas i
bolagsordningen.

Offentliga uppköpserbjudanden

Swedbank Robur har också röstat nej i de rådgivande
omröstningarna om ersättningsrapporterna i ABB,
AstraZeneca och Autoliv på grund av bristande prestationskrav för tilldelningar i de aktierelaterade incitamentsprogrammen.

Swedbank Robur har accepterat kontant likvid eller sålt
aktier i samband med offentliga uppköpserbjudanden
i Aspiro, Axis, Cybercom, IFS och Proffice. Vi accepterade också Infineras aktiebud i Transmode och Catenas
aktiebud i Tribona.

Bolagen ska ha en effektiv kapitalstruktur med de finansiella resurser
som krävs för att säkerställa en hållbar
utveckling av bolagets affär. Den valda
strukturen och utdelningspolicyn ska
tydligt motiveras.

Bolagsstämmor i utlandsnoterade bolag
Vid styrelseval i utlandsnoterade bolag har Swedbank
Robur inte röstat för styrelseledamöter som både är
styrelsens ordförande och CEO i bolaget vilket fortfarande är vanligt främst i USA. Vi anser att det inte är i
enlighet med god bolagsstyrning och har därför också
röstat för aktieägarförslag där det föreslås en separering av dessa funktioner.

För att befintliga aktieägare inte ska missgynnas ska
nyemissioner i första hand ske som kontantemissioner
med företräde för de befintliga aktieägarna. Vid bemyndigande till styrelsen att besluta om riktade nyemissioner kräver vi tydliga besked om syfte och motiv utifrån
den specifika situationen i bolaget. Vi välkomnar också
den nya rekommendationen om vad som är god sed på
aktiemarknaden vid riktade emissioner, som Kollegiet
för svensk bolagsstyrning gett ut, och som trädde ikraft
i början av året.

Vi har också röstat för aktieägarförslag i ett 10–tal
bolag i USA beträffande aktieägarnas rätt att föreslå
styrelseledamöter (proxy access); något som vi i Sverige
anser vara en självklar rättighet för aktieägarna. I
Citigroup, Marathon Oil, CF Industries, Chevron, Oracle
och Cisco fick dessa förslag en majoritet på bolagsstämman. I Exxon och Coca Cola fick de ett starkt stöd även
om en majoritet inte uppnåddes.
I det schweiziska bolaget Sika AG har huvudägaren
ingått avtal med det konkurrerande franska bolaget
Saint Gobain om att sälja röststarka aktier till ett pris
över börskurs medan övriga aktieägare inte har erbjudits samma villkor. Rättsliga processer pågår också om
rösträttsbegränsningar för huvudägaren. Mot den bakgrunden har Swedbank Robur på årsstämman i april och
extrastämman i juli inte röstat för de styrelseledamöter
som har kopplingar till huvudägaren. Vi gav också stöd
till institutionella ägares förslag om särskild granskning
utifall huvudägarens representanter skulle komma att
ingå i styrelsen.

Under året har vi röstat för och deltagit i nyemissioner
i BE Group, Starbreeze, Sweco och Vostok Emerging
Finance. Vi har även deltagit i riktade kontantemissioner i Rejlers och Fastighets AB Balder. Under året har ett
stort antal börsintroduktioner skett på Stockholmsbörsen. Swedbank Robur har gått in i vissa som ”ankarinvesterare” och i samband med börsintroduktionen
deltagit i nyemissioner i till exempel Dustin Group, Capio
och Attendo.
Sagax årsstämma beslutade, 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, och
kan därför medföra en betydligt högre kapitalmässig
utspädning för de befintliga aktieägarna än vad som är
brukligt.

I utlandsnoterade bolag är inte alltid styrelsearvodena
en särskild beslutspunkt på bolagsstämman. I Schweiz
är det dock numera så och i Nestlé och Novartis röstade
vi emot styrelsearvodena där vi, trots vissa sänkningar,
anser att de är omotiverat höga.
Vi för även dialog med allt fler bolag noterade utanför
Sverige. Det norska bolaget TGS-NOPEC Geophysical
drog föregående år tillbaka sitt förslag om aktierelaterat incitamentsprogram, efter att bland andra
Swedbank Robur meddelat att vi inte skulle stödja

En extrastämma i Starbreeze beslutade i juni att införa
röstsvaga stamaktier genom fondemission. Swedbank
Robur röstade nej till förslaget. Vår uppfattning är
att införandet av ytterligare ett aktieslag med lägre

1 Vid analys av utländska bolag tar vi hjälp av extern analys från Nordic Investor Services.
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programmet. De återkom i år med ett nytt förslag vilket
vi röstade för, då det nya programmet hade relevanta
prestationskrav.
Allt fler amerikanska bolag går mot mer prestationsbaserade tilldelningar i programmen men det förekommer fortfarande stora tilldelningar av både optioner
och aktier som intjänas enbart utifrån anställningstid.
Av det skälet har Swedbank Robur, i de rådgivande
omröstningarna i flera amerikanska bolag, röstat emot
att godkänna ersättningsrapporterna och också röstat
emot nya program.

deras hållbarhetsarbete, ett 70-tal noterade i Sverige
och nära 200 utanför Sverige. På fem år har antalet
kontakter med bolag utanför Sverige ökat tiofalt. Vi
rapporterar regelbundet vilka bolag vi har kontakt med
i hållbarhetsfrågor. Listan över kontaktade bolag hittar
du på vår webbplats.
Vilka typer av dialoger?

Hållbarhetsanalys
Incidentuppföljningar

Korrekt, relevant, tillförlitlig och öppen information möjliggör välgrundade
bedömningar av bolagens framtida
utveckling.
Vi har röstat för aktieägarförslag kring utökad rapportering om klimatarbete i BP och Royal Dutch Shell.
Förslagen hade stöd av bolagets ledning och fick en stor
majoritet på respektive bolagsstämma. I Oracle röstade
vi för att sätta mål för förnyelsebar energi.

Bevakningslista Uppförande
Bevakningslista Produkter
Teman

Vi har bolagsdialog genom hållbarhetsanalys, via
incidentuppföljning, genom dialog med högriskbolag på
bevakningslistan samt via temadialoger. I kommande
underkapitel beskrivs de områdena närmare.
Vem genomförde dialogerna?

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. Vi har där också röstat emot förslag att
förkorta kallelsetiden för extra bolagsstämmor. Vi anser
att det skulle medföra sämre möjligheter för aktieägarna
till förberedelser och att delta i bolagsstämman. I amerikanska bolag har vi röstat för aktieägarförslag som
kräver ökad öppenhet om lobbying och politiska bidrag.

Hållbarhet
Vi anser att bolag med höga risker på hållbarhetsområget bör ha ett väl utvecklat hållbarhetsarbete. Styrelsen ansvarar för att det finns relevanta policydokument
och styrnings- och uppföljningssystem. Bolagen ska
genom publik information ge aktieägarna en rättvisande bild av relevanta risker och bolagets arbete. För att
påverka bolag att utvecklas agerar vi som ägare genom
olika former av bolagsdialog samt genom att rösta om
hållbarhet på bolagsstämmor.

Swedbank Robur
Leverantörer
Samarbeten

Huvuddelen av dialogerna har vi själva, vissa genom
analysleverantörer specialiserade inom bolagspåverkan
samt, ett mindre antal, i samarbete med andra investerare. Under året kontaktade vi 170 bolag i hållbarhetsfrågor och hade kontakt med ytterligare 93 bolag via
en leverantör2 eller i samarbete med andra investerare,
exempelvis inom FN-samarbetet PRI Clearinghouse eller
genom CDP3.
Vilka frågor omfattade dialogerna?

För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga måste bolag kunna hantera
relevanta risker och möjligheter inom
hållbarhetsområdet.

Heltäckande
Miljö & Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
Vapen
Ockuperad mark

Som tredje största ägare på svenska börsen är många
av våra dialoger inriktade mot svenska bolag. Utanför
Sverige är våra ägarandelar betydligt mindre, men
eftersom hållbarhetsrisker finns även i våra globala
portföljer har vi allt fler dialoger med utländska bolag.
Under året har vi haft kontakt med drygt 260 bolag om

Miljö & Klimat
Korruption
Skatt
Palmolja

I dialogerna inriktar vi oss ibland på enskilda frågor, till
exempel miljö och säkerhet. I hälften av våra dialoger tar

2 Tjänsten Ethix Pooled engagement via ISS-Ethix
3 Carbon Disclosure Project
4 ISS-Ethix och GES Investment Services
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vi upp flera aspekter av ett bolags hållbarhetsarbete.
Det beror främst på att en stor del av vår påverkan sker
genom egen hållbarhetsanalys där vi alltid utgår från
ett helhetsperspektiv på bolagets hållbarhetsarbete.
Påverkan genom hållbarhetsanalys
En fjärdedel av vår bolagsdialog skedde i samband
med att vi genomförde eller följde upp egna hållbarhetsanalyser för hållbarhetsfonderna. Vi har då en tät
kontakt med bolagen och ger dem återkoppling i form
av en bedömning av deras proaktiva hållbarhetsarbete
jämfört med konkurrenter och i form av bolagsanapassade utvecklingsförslag som vi sedan följer upp. Under
året har vi genomfört branschanalyser av Teleoperatörer, Telekom & Elektronik, Investmentbolag, Finansiella
tjänster, Konfektionshandel och Teknikhandel.
Incidentuppföljningar
Att följa upp incidenter är ytterligare ett sätt att utöva
påverkan som ägare. Under året motsvarade det 40
procent av våra bolagsdialoger om hållbarhet. När en
incident uppstår kring ett bolag bedömer vi eller våra
leverantörer av normanalys graden av allvar av det som
har inträffat. I de fall ett bolag kan associeras med kränkningar av internationella normer överlåter vi inledningsvis till leverantören att föra kontakterna med bolaget
vidare. I fall där vi bedömer att det som har inträffat
är särskilt allvarligt, för vi upp bolaget på vår interna
bevakningslista och har dialog med bolaget själva.
Dialog med bolag på bevakningslistan
En tredjedel av vår bolagsdialog utgjordes av kontakter
med högriskbolag på vår bevakningslista. Här fanns
cirka hundra bolag med särskilt kritiska hållbarhetsrisker. Nästan en tredjedel av bolagen på listan är gruv- eller oljebolag med stora risker eller verifierade allvarliga
incidenter. Det kan till exempel handla om brister i
säkerhetsarbetet vilket resulterat i dödsfall, personskador eller stora skador på natur och miljö. Vår dialog med
dessa bolag handlar ofta om hur de kan förebygga risker
och minimera miljöpåverkan eller hur de kan säkerställa
att kringboende inte påverkas negativt av den verksamhet som bedrivs. Här är frågor om mänskliga rättigheter
centrala, speciellt i de fall verksamhet sker i socialt känsliga områden eller då omfatande förflyttning av boende

krävs för att ge plats åt verksamheten. Läs exempel om
dessa dialoger på nästa sida.
Temadialoger
Vi har dialog med bolag utifrån valda teman, såsom
palmolja, barns rättigheter, skatt, anti-korruption,
energi och klimat. Här agerar vi både själva och i samarbete inom exempelvis PRI Clearinghouse, CDP eller med
Rädda barnen.
Under hösten inledde vi ett samarbete med andra
investerare genom CDP för att uppmana europeiska
energibolag att intensifiera sitt arbete med energieffektivitet. Tillsammans med andra kapitalförvaltare
har vi fortsatt kontakta ett mindre antal bolag kring
ansvarsfull skatteplanering. Vårt samarbete med Rädda
barnen i Sverige för att öka svenska bolags kunskap
kring barns rättigheter och uppmana till riskanalys av
deras verksamhet har fortsatt.
Inom ramen för PRI Clearinghouse påbörjade vi ett samarbete med drygt 40 andra investerare för att stärka
hanteringen av mänskliga rättigheter inom råvaruutvinning. Investerargruppen bestod av globala aktörer
med sammanlagt 6 700 miljardar USD under förvaltning. 31 bolag fanns i målgruppen, bland dem ett antal
nordiska aktörer. Dialog inleddes med 23 av dessa och
14 bolag kom in med skriftliga svar. De bolag som besvarade frågorna erkände vikten av mänskliga rättigheter i
anslutning till utvinningsverksamhet och var öppna för
att diskutera sin hållning och sitt arbete med investerarna. Investerargruppen höll sju möten i under året och
ett mål är att samla goda exempel från branschen och
dela dessa med samtliga bolag i målgruppen.
Ett annat samarbete inom PRI Clearinghouse fokuserade på miljö och sociala frågor i olje- och gasutvinning från skiffer i USA, så kallad ”fracking”. Dialogen
fokuserade på bolagsstyrning, vattenanvändning och
vattenkvalitet, luftföroreningar samt engagemang i
lokalsamhällen. Projektet omfattade en jämförande
studie med 41 bolag och uppföljande dialog med 37 av
dessa. Vi kunde observera påtagliga förbättringar hos
ett flertal bolag i fråga om policy för miljö och sociala
frågor samt riskbedömning och vattenfrågor.

Trovärdigt påtryckningsarbete om mänskliga rättigheter
Fair Finance Guide och Amnesty publicerade under våren en granskning
av svenska bankers arbete med mänskliga rättigheter och lyfte då fram
Swedbank Roburs dialog med Shell. Vårt påtryckningsarbete mot Shell bedömdes vara ”relativt aktivt och trovärdigt” och vår kunskap om mänskliga
rättigheter kopplade till de bolag vi investerar i som god.
I undersökningen granskades om bankernas investeringar och agerande
ligger i linje med principer om mänskliga rättigheter. Mer specifikt har man
tittat närmare på bankernas agerande kring fyra bolag varav ett är Shell
där Amnesty är särskilt kritisk till hur Shell har hanterat oljeföroreningar i
Nigerdeltat i Nigeria.
4 ISS-Ethix och GES Investment Services
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Dialog med bolag på bevakningslistan
Vi har en bevakningslista med cirka 100 bolag som har
särskilt kritiska hållbarhetsrisker, varav fonderna har
innehav i drygt hälften. Vi prioriterar dialog med bolag
som fonderna äger och under året kontaktade vi 94 procent och hade en pågående dialog med cirka 40 procent
av dessa bolag. För att bedöma resultatet av bolagsdialogerna har vi en utvärderingsskala, som återfinns
schematiskt nedan. Flera dialoger befinner sig i ett inledningsskede och de åtgärdsförslag vi har framfört till
bolagen tar ofta lång tid att genomföra. Majoriteten av
fallen rör flera hållbarhetsfrågor med koppling till miljö,
mänskliga rättigheter och säkerhet men ett stort antal
rör även kontroversiella vapen och ockuperad mark.
Fondernas ägande i bolag på bevakningslistan

Fördelning av kritiska hållbarhetsrisker bland bolagen på
bevakningslistan
Miljö/Mänskliga
rättigheter/Säkerhet
Kontroversiella vapen
Ockuperad mark
Mänskliga rättigheter
Miljö
Affärsetik
Palmolja
Vapenexport

Dialoger med bolag på bevakningslistan som fonderna
är ägare i

Dialog initierad

Äger

Dialog pågår

Äger inte

Initierade dialoger

Vi har i samarbete med PRI
Clearinghouse kontaktat kinesiska gruv- och oljebolag
rörande miljö/säkerhet. Med
China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC) har
vi en dialog om konkreta
åtgärder.
Bolags verksamhet på
ockuperad mark i Västsahara och på Västbanken är en
kontroversiell fråga utifrån
internationell folkrätt. Vi
har få dialoger med konkreta resultat. Under året
kontaktade vi 9 bolag. En
av våra analytiker besökte
under våren Västbanken
för ytterligare faktainsamling. Vi anser att bolag på
Västbanken ska inte bidra
till uppförande av israeliska
bosättningar varken genom
finansiering eller genom att
delta i väg- och järnvägsbyggen till bosättningarna.

Ej kontaktade

Pågående dialoger

Vi kontaktade det ryska
stålbolaget Evraz 2012 då
de haft höga dödstal och
förorsakat stora utsläpp.
Vår dialog intensifierades
2014 och har fokuserat på
miljö- och säkerhetsarbetet.
Vi vill att säkerhetsrutiner
och utbildningsinsatser ska
stärkas, att säkerhetsarbetet även ska omfatta entreprenörer och att handlingsplanen för miljö, hälsa och
säkerhet ska göras publik.
Evraz har under senare år
utvecklat sina rutiner men
mycket arbete återstår.

Vår dialog med Lundin Petroleum som pågått i över
tio år fortsatte under 2015.
Bolaget har nu nästan
enbart verksamhet i Norge
och har därför minskat sin
geografiska risk betydligt.
Bolaget har utvecklat ett
systematiskt arbete kring
miljö, säkerhet och anti-korruption. Bolagets historiska
verksamhet i Syd-Sudan
fortsätter att medföra risk
i och med anklagelser om
kränkningar av mänskliga
rättigheter.

Vi inledde dialog med Rio
Tinto 2012. De har efter
långvarig dialog förbundit
sig att i nya projekt införa
teknik som hanterar gruvavfall med större hänsyn till
miljöpåverkan. De arbetar
aktivt för att FreeportMcMoRan ska utveckla sitt
miljöarbete i det jointventure de har tillsammans
på Papua Nya Guinea.
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Vi inledde vår dialog med
Shell kring situationen i
Nigeria 2010. Under vår dialog har vi noterat positiva
resultat. Mängden oljespill
och förbränning av överskottsgas har minskat och
stora delar av ledningsnätet
är utbytt. Shell arbetar nu
mer proaktivt och tillsammans med myndigheter
och organisationer för att
minska fattigdom och skapa
arbetstillfällen. Fortfarande
återstår dock ett massivt
saneringsarbete och problemen är långt ifrån lösta.
Dialogen har även berört
miljö- och säkerhet vid
utvinning av olja ur oljesand
och djuphavsborrning. Vi
har ifrågasatt möjligheten
att på ett hållbart sätt
utvinna olja i Arktis och är
därför nöjda över Shells
beslut att avsluta den verksamheten.

Aktiv ägare

Exempel på hållbarhetsdialoger

I våra dialoger med råvarubolag ställer vi höga krav
på miljö- och säkerhetsarbete med särskilt fokus på
okonventionella utvinningsmetoder av fossila bränslen.
Vi har tidigare besökt Alberta, Kanada, där oljesand
utvinns i ett område stort som England. Fyndigheten anses vara världens näst största oljereserv efter
Saudiarabien. Påverkan på miljön är mycket stor och
skyddsvärda landområden hotas. Utsläppen från verksamheten här påverkar de globala klimatmålen.

Palmolja finns i hälften av alla förpackade livsmedel.
Merparten av råvaran kommer från storskalig plantageodling i Malaysia och Indonesien. Påverkan på klimat,
natur och kringboende är stor när regnskog huggs ned
för att ge plats åt plantage. I vår dialog med bolag i hela
värdekedjan, från plantage till livsmedelsbutik, kräver vi
att de bidrar till att öka andelen miljömässigt och socialt
hållbart producerad palmolja.

Arbetsförhållanden och villkor för anställda i Kina är en
aktuell fråga för många av de bolag vi kontaktar. Vi ser
att förståelsen hos kinesiska bolag ökar när det gäller
krav från västerländska kunder om miljö- och sociala
aspekter. Trots detta behöver arbetet med hälsa, säkerhet, arbetsförhållanden och miljöaspekter utvecklas
avsevärt och behovet är stort av ökad kunskap om
hållbarhetsfrågor.

Våra dialoger med bolag som bedriver verksamhet i
ockuperade områden handlar bland annat om bolagens
ansvar att agera i linje med internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Separationsbarriären på
Västbanken begränsar starkt palestiniernas rörelsefrihet och det krävs särskilda tillstånd för att kunna ta
sig från de olika områdena i Västbanken till Israel eller
israeliska bosättningar. Rörelsefriheten för palestiniers
förhindras av säkerhetskontroller och checkpoints, både
inom Västbanken och vid inresa till Israel.
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Hållbarhetsfonder
Hållbarhetsfonderna investerar enbart i bolag som har ett relevant hållbarhetsarbete i förhållande till sin verksamhet och bransch. Vår analys av bolagens arbete
inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och anti-korruption
är därför avgörande. Under 2015 granskade vi nära hundra bolag på den svenska
börsen och cirka 1800 utländska bolag. Under året har vi sänkt klimatavtrycken
för hållbarhetsfonderna och exkluderat bolag som producerar fossila bränslen.
Spararna i Swedbank Roburs Humanfond har sedan fondens start och fram till och
med i år skänkt en miljard kronor till utvalda ideella organisationer.

”Alla bolag, oavsett
bransch, bör prioritera satsningar på
energieffektiva lösningar. Vi anser att
bolag som producerar olja, gas eller kol inte tar ansvar
för produktens miljö- och klimatpåverkan. Därför ingår dessa bolag
inte i hållbarhetsfonderna Ethica.”

I fokus
Under året har vi skärpt investeringskraven på klimatområdet för hållbarhetsfonderna, dels genom att
avkräva bolag med höga klimatutsläpp en bra klimatstrategi och dels genom att under våren helt exkludera
bolag som producerar fossila bränslen såsom kol, olja
och gas. Dessa åtgärder resulterade i lägre klimatavtryck för hållbarhetsfonderna. Swedbank Robur är nu
ett av få fondbolag som erbjuder spararna fonder utan
fossila bränslen.
I årets analyser har vi lagt extra tyngdpunkt på klimatfrågan tillsammans med mänskliga rättigheter och
hållbarhet i leverantörsuppföljningar. Totalt under året
granskade vi nära hundra bolag noterade i Sverige och
vi bedömde extern hållbarhetsanalys av cirka 1800 utländska bolag fördelat över samtliga branscher. De fullständiga branschanalyser av svensknoterade bolag som
vi prioriterade under året var Teleoperatörer, Telekom &
Elektronik, Handel-konfektion, Investmentbolag, Övriga
finansiella tjänster och Handel-teknik. Vi uppdaterade
också separata bolagsanalyser från andra branscher.
Information om vår bolagspåverkan som även sker för
hållbarhetsfondernas räkning hittar du under avsnittet
Aktiv ägare.

Anna Nilsson, chef hållbarhet

Granskning och urval, hållbarhetsfonder
Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i Sverige (antal)
Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i utlandet (cirka antal)

(1)

2015

2014

97

130

1 800

1 800

Andel investeringsbara bolag noterade i Sverige (%) (2)

33

35

Andel investeringsbara bolag noterade i utlandet (%) (3)

43

46

Avsättning till ideella organisationer från Swedbank Robur Humanfond (4)

43

43

1) Intern bearbetning av analyser från externa analysleverantörer. Siffran är en uppskattning.
2) Andel av bolag i SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) som är godkända för investering i våra hållbarhetsfonder Ethica.
64 procent av SIXPRX var analyserat 2015-12-31 och 51 procent av de bolagen var godkända för investering.
3) Andel av bolag i MSCI World Index som är godkända för investering i våra hållbarhetsfonder Ethica. 100 procent av index var analyserat
2015-12-31.
4) Totalt antal kunder i Humanfonden var 31 015 st och antalet anslutna organisationer var 69 st.
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Hårdare klimatkrav
Våra förväntningar på energieffektivitet, satsningar
på förnybar energi och klimatansvar har i mer än tio år
varit höga för bolag i hållbarhetsfonderna. Kraven för
investering har varierat beroende på förutsättningarna
i respektive bransch. Vi har i flera år avstått från att
investera i bolag som prospekterar eller utvinner olja ur
oljesand. Vi har också krävt att bolag i utvinnande branscher ska hantera de särskilda risker som finns kopplade
till djuphavsborrning och verksamhet i ekologiskt eller
socialt känsliga områden såsom Arktis, konfliktzoner
och odemokratiska länder.
Nu har vi tagit ytterligare ett viktigt steg. Under de
senaste två åren har vi skärpt våra krav på bra klimatarbete för bolag med höga klimatutsläpp, exempelvis
inom stål-, cement- och energiindustrin. Det ledde fram
till underkännande av flera bolagför våra hållbarhetsfonder. Under våren tog vi ett principiellt beslut om att
våra hållbarhetsfonder inte ska investera i bolag som
producerar fossila bränslen som kol, olja och gas. Som
ett direkt resultat av hårdare krav på bolag med höga
klimatutsläpp och nej till produktion av fossila bränslen
blev hållbarhetsfonderna mer koldioxideffektiva.
Exempelvis minskade Ethica Global sitt avtryck med
två tredjedelar och var vid halvårsskiftet fem gånger så
klimateffektiv än sitt jämförelseindex. Se tabell nedan.
Klimatavtryck för samtliga Swedbank Roburs aktie- och
blandfonder redovisas på vår webbplats.

Svenska branschanalyser
De fullständiga branschanalyser av svensknoterade
bolag som vi prioriterade under året var Teleoperatörer,
Telekom & Elektronik, Handel-teknik, Handel-konfektion, Investmentbolag och Övriga finansiella tjänster.
Nedan ges en sammanfattning av utvecklingen av de
branschanalyser av svensknoterade bolag vi utförde
under året samt de krav vi ställer på bolagen för att bli
godkänd för investering. I vår rapport för 2014 beskrevs
analyser av branscherna Handel-livsmedel, Daglivaror,
Handel-teknik, Media och Teknikkonsulter.

Teleoperatörer
Vi analyserade TeliaSonera, Tele 2 och Millicom, tre
bolag som alla hade utvecklat sitt hållbarhetsarbete
samtidigt som utmaningar kvarstår. Bolagen har verksamhet i icke-demokratiska länder med förhöjda risker
inom affärsetik och mänskliga rättigheter såsom avlyssning av medborgare och inskränkningar i yttrandefrihet. Inför årets analys hade vi därför besökt Millicoms
verksamhet i Tanzania och TeliaSoneras verksamheter i
Uzbekistan och Kazakstan. Bolagen behöver tydligt ha
tagit ställning för mänskliga rättigheter och mot korruption, ha genomfört riskanalyser av sin verksamhet
och byggt upp transparenta strukturerför det konkreta
arbetet. TeliaSonera har haft det mest intensiva arbetet
och den största utvecklingen de senaste åren. Den
nya ledningen har visat att de tar frågorna på allvar
och har antagit en tydlig hållbarhetsstrategi. Arbetet
är dock fortfarande i en implementeringsfas. Millicom
har en tydlig hållbarhetsstrategi med fokus på nyttan
av telekom i utvecklingsländer. De har system för att
identifiera och hantera risker även om korruptionsrisken
på deras marknader är hög och de anmälde själva ett
allvarligt fall i Guatemala. Tele2 har ett omfattande hållbarhetsarbete. De har minskat sin risk genom att bygga
upp system för att hantera risker kring korruption och
mänskliga rättigheter, framförallt i Kazakstan.
Telekom & Elektronik
Åtta bolag analyserades – Ericsson och sju mindre bolag.
Fokus låg på hållbarhetsarbete i bolagens egen tillverkning och i leverantörskedjan samt miljöpåverkan från
produkterna under och efter användning. Branschen är
en medelriskbransch ur hållbarhetssynvikel och bland de
mindre bolagen är hållbarhetsarbetet inte så utvecklat.
Ericsson hade trots sina större hållbarhetsrisker som
multinationellt bolag det mest utvecklade hållbarhetsarbetet.

Klimatavtryck hållbarhetsfonderna Ethica, ton CO2e/mkr(1)

2015

2014

Ethica Global
– fond

9

34

44

46

– fond

13

21

– SIX Portfolio Return Index

18

21

– MSCI World Index
Ethica Sverige

1) Ton CO2e/mkr, beräkningarna baseras på fondinnehav 2015-06-30 respektive 2014-06-30. Minskningen beror på hårdare krav på bolag
med stor klimatpåverkan samt på divestering ur kol, olja och gas under 2015.
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Handel-teknik
Under början av 2015 analyserade vi teknikhandelsbolag. Branschens största hållbarhetsutmaningar är
kopplade till att tillverkningen huvudsakligen sker i
leverantörsledet i lågkostnadsländer och att produkterna har miljöpåverkan under och efter användning.
Jämfört med föregående analys hade fler bolag påbörjat
ett arbete med leverantörsuppföljning. Fortfarande
ligger dock branschen som helhet efter både konfektionshandel och handel-livsmedel i sitt hållbarhetsarbete. Av de 15 bolag vi analyserade utmärkte sig Clas
Ohlson med det mest utvecklade hållbarhetsarbetet.
För att bli godkänd måste bolagen ha en uppförandekod
för leverantörer, ha riskbedömt sin leverantörskedja och
ha reviderat huvuddelen av sina riskleverantörer. Alla
bolag ska ha fastlagda miljömål och bolag med egen tillverkning eller verkstäder ska även ha ett miljöledningssystem. Bolagen ska ha ett systematiskt miljöarbete
för de produkter de marknadsför och bedriva ett aktivt
personalarbete och arbeta för att minska sina affärsetiska risker.
Handel-konfektion
Bolagen i denna sektor har stora hållbarhetsrisker eftersom produktionen av deras varor sker hos leverantörer i lågkostnadsländer. För att bli godkänd för våra hållbarhetsfonder krävs bland annat att bolagen ska ställa
miljömässiga och sociala krav på leverantörerna och ha
en metodik för att följa upp dem samt vara inriktade på
att samarbeta med leverantörerna. Bolagen ska också
arbeta med att få ned miljöpåverkan från produkterna
med fokus på kemikalier och materialval. Mognadsgraden är hög i branschen och bolagen har de senaste åren
gjort stora framsteg när det gäller att utveckla sitt
eget arbete och att samverka med varandra. Ekologisk

råvara, till exempel bomull, och vatten i tillverkningsled
har blivit mer prioriterad bland bolagen. Sex bolag analyserades i årets genomgång. Bland dem visade
H&M och KappAhl det mest heltäckande arbetet.
Investmentbolag
Investmentbolag är en medelriskbransch med relativt
låg mognadsgrad i hållbarhetsfrågor. 11 bolag analyserades, primärt utifrån hållbarhetsarbete i investeringsoch ägarstrategier. Branschen har tagit ett par steg
framåt sedan föregående analys. Några bolag har nu ett
strukturerat hållbarhetsarbete och riktlinjer för väsentliga områden. För flera bolag i branschen kvarstår dock
utmaningar. Vår analys visade att Kinnevik, Investor och
Ratos har det mest utvecklade hållbarhetsarbetet av de
analyserade bolagen.
Övriga finansiella tjänster
Branschen är diversifierad med bolag inom kapitalförvaltning, in- och utlåning samt betalningslösningar. Riskerna inom hållbarhet är relativt låga och branschen har
en låg mognadsgrad. Väsentliga hållbarhetsrisker finns
framför allt inom affärsetik och bolagens humankapital
samt risker i tjänsternas användningsfas. Sex bolag
analyserades med fokus på hållbarhetsarbete i egen
verksamhet, tjänsteutbud samt övergripande strategi
och ramverk. Hälften av bolagen hade ett strukturerat
arbetssätt kring personalfrågor och hållbarhet samt
riktlinjer som är i linje med internationella normer och
initiativ. Få aktörer har integrerat hållbarhet i sitt
tjänsteutbud. Nordnet har det mest utvecklade arbetet
i branschen med etiska riktlinjer och en årlig ansvarsrapport. Övriga bolag saknar antingen helt initiativ på
området eller arbetar med att implementera nystartade
program, främst kring uppförandekoder.
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Granskning för hållbarhetsfonder
Vi erbjuder hållbarhetsfonder inom fondfamiljerna
Ethica och Talenten. Vi erbjuder också diskretionära
förvaltningsuppdrag utifrån särskilda hållbarhetskriterier. Viktiga frågor är till exempel utsläpp från tillverkning, arbetsförhållanden i leverantörsledet, hälsa
och säkerhet samt anti-korruption.
Kriterier och urval
För våra hållbarhetsfonder är hållbarhetsfrågor
avgörande vid valet av bolag som fonderna investerar i. Bolagen måste hantera de hållbarhetsfrågor
som är relevanta för sin verksamhet och bransch. Vi
ställer högre krav på bolag i branscher som har stora
hållbarhetsutmaningar och något lägre krav på bolag
i lågriskbranscher. Vi vill också främja de bolag som
arbetar specifikt med hållbar affärsutveckling som
erbjuder produkter och tjänster med miljömässig och
social nytta. En omfattande hållbarhetsanalys ligger
till grund för bedömningen av vilka bolag som kan ingå
i fonderna. Analysen är indelad i fyra områden: miljö &
klimat, mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor
och rättigheter samt affärsetik. De bolag vi själva
analyserar får ta del av resultatet av analysen och får
bolagsanpassade utvecklingsförslag.
I urvalet ingår även en granskning av bolag som kopplas
till incidenter som kan associeras med kränkningar av internationella normer för hållbarhet. Bolag med bekräftade kränkningar underkänns för hållbarhetsfonderna.
Fonderna investerar inte heller i bolag som har mer än
begränsad tillverkning eller försäljning av vapen/krigsmaterial, tobak, alkohol, spel eller pornografi. Sedan juni
2015 investerar hålbarhetsfonderna inte heller i bolag
som producerar fossila bränslen; såsom kol, olja och gas.

Påverkan
Hållbarhetsanalysen fungerar som ett filter för hållbarhetsfonderna men ger oss också förutsättningar för att
påverka bolag att utvecklas i en mer hållbar riktning. I
de bolag där vi är ägare vill vi använda vår möjlighet att
påverka. Information om och exempel på vår bolagspåverkan som även sker för hållbarhetsfondernas räkning
hittar du i föregående kapitel. På vår webbplats kan du
läsa mer om hållbarhetsfonderna.

Humanfond
Swedbank Roburs Humanfond ingår i fondfamiljen Ethica och är en ideell fond. Spararna donerar två procent
av fondvärdet per år till ideella organisationer. Spararen
väljer själv vilken av de 70-tal anslutna organisationerna de vill ge sitt bidrag till. Under året skänkte Humanfondens sparare totalt 43 miljoner kronor som delades
ut till organisationerna på Hjärtedagen i februari 2016.
Spararna i Swedbank Roburs Humanfond har sedan fondens start och fram till och med 2015 skänkt en miljard
kronor till utvalda ideella organisationer.

Förvaltarna av Ethica Global om vad det innebär att förvalta en hållbarhetsfond.
Vad kännetecknar er förvaltning av fonden?
– För oss handlar det om att hitta attraktiva affärsmodeller. Vi
tänker långsiktigt och väger in hållbarhetsrisker tillsammans med
andra affärsrisker. Vi söker bolag som känner sina långsiktiga
risker och utmaningar. Gör man det, fångar man oftast också upp
hållbarhetsrisker.
Hur har Ethica Global avkastat 2015?
– Fonden gick upp 13,6 procent efter avgifter under året, vilket är
0,7 procent bättre än sitt jämförelseindex. En stark bidragsgivare
är Vestas som har stigit med 90 procent i år. Vestas tillverkar
och servar vindkraftverk. Vindkraften hade ett enormt uppsving
runt 2008, men förhoppningarna gick händelserna i förväg. Efter
att bolaget nästan gick omkull har nu tekniken och affärmodellen kommit ikapp verkligheten och på vissa platser i världen är
man redan konkurrenskraftig mot forssila energikällor. Det är vår
ambition att kunna investera i strukturella förändringar i energisektorn. Från ett relativt perspektiv så har fonden även gynnats
av vårt beslut att inte längre äga bolag som producerar fossila
bränslen.Sedan början av juli har oljepriset fallit från 60 dollar/fat
till 40 dollar/fat, vilket har dragit med sig sektorn nedåt.

Finns det bolag ni undviker att investera i av hållbarhetsskäl?
– Det finns egentligen ingen anledning att vara involverad i bolag
som struntar i hållbarhetsfrågor. Det visar att ledningen inte
driver bolaget utifrån ett långsiktigt perspektiv. Däremot finns
det branscher som till sin natur har större hållbarhetspåverkan
än andra. De kunder som investerar i hållbarhetsfonder har valt
att äga bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och att undvika
vissa produkter som exempelvis alkohol och tobak.

Christer Engel
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Året i korthet
Kapitalförvaltning(1)

2015

2014

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

1 090

1 052

738

715

39

40

– varav i fonder (mdkr)
Andel förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier (%) (2)

1) Kapitalförvaltning per 31 december.
2) Andel av fondkapitalet som förvaltas i hållbarhetsfonder och diskretionärförvaltning med särskilda hållbarhetskriterier.

Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med respektive index1

ton CO2e/mkr, fond

ton CO2e/mkr, index

– Allemansfond Komplett (48 080)

14

35

– Aktiefond Pension (31 421)

14

35

– Kapitalinvest (22 107)

14

35

– Sverigefond (12 856)

25

18

– Europafond (4 857)

26

43

– Globalfond (3 307)

15

44

Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)

Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)

– Amerikafond (4 900)

10

43

– Asienfond (2 332)

32

71

2015

2014

1) Beräkningarna baseras på fondinnehav per 2015-06-30.

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)
Deltagande i valberedningar i Sverige

59

61

Deltagande i bolagsstämmor (totalt)

269

243

– bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige

140

135

– varav extrastämmor
– bolagsstämmor i bolag noterade i utlandet
– varav extrastämmor

Påverkansarbete fonder (antal)
Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor
– varav bolag noterade i Sverige
– varav bolag noterade i utlandet

Hållbarhetsfonder
Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i Sverige (antal)
Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i utlandet (cirka antal) (1)

10

13

129

108

16

7

2015

2014

263

332

71

132

192

200

2015

2014

97

130

1 800

1 800

Andel investeringsbara bolag noterade i Sverige (%) (2)

33

35

Andel investeringsbara bolag noterade i utlandet (%) (3)

43

46

Avsättning till ideella organisationer från Swedbank Robur Humanfond (4)

43

43

1) Intern bearbetning av analyser från externa analysleverantörer. Siffran är en uppskattning.
2) Andel av bolag i SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) som är godkända för investering i våra hållbarhetsfonder Ethica.
64 procent av SIXPRX var analyserat 2015-12-31 och 51 procent av de bolagen var godkända för investering.
3) Andel av bolag i MSCI World Index som är godkända för investering i våra hållbarhetsfonder Ethica. 100 procent av index var
analyserat 2015-12-31.
4) Totalt antal kunder i Humanfonden var 31 015 st och antalet anslutna organisationer var 69 st.

Klimatavtryck hållbarhetsfonderna Ethica, ton CO2e/mkr(1)

2015

2014

9

34

44

46

Ethica Global
– fond
– MSCI World Index
Ethica Sverige
– fond

13

21

– SIX Portfolio Return Index

18

21

1) Ton CO2e/mkr, beräkningarna baseras på fondinnehav 2015-06-30 respektive 2014-06-30.
Minskningen beror på hårdare krav på bolag med stor klimatpåverkan samt på divestering ur kol,
olja och gas under 2015.
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Kontaktpersoner

Marianne Nilsson
vice VD Swedbank Robur,
chef Ägarstyrning
Telefon: 08-5859 2415
marianne.nilsson@swedbankrobur.se
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Anna Nilsson
chef Hållbarhet
Telefon: 08-5859 2676
anna.nilsson@swedbankrobur.se

