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Ansvarstagande kapitalförvaltare
Swedbank Robur1 integrerar hållbarhetsaspekter i förvaltningen och påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet och
bolagsstyrning. Vi anser att risker kopplade till hållbarhet och bolagsstyrning kan påverka en fonds avkastning. Vi har
ett ansvar att agera i dessa frågor i fondandelsägarnas långsiktiga intresse och utifrån egna och samhällets värderingar.
Swedbank Robur har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI2.
Swedbankkoncernen
Swedbanks starka engagemang i hållbarhetsfrågor är
grundläggande för bankens verksamhet.
Banken har under många år arbetat systematiskt för
att integrera ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt
ansvar i affärsbeslut och affärsutveckling.
Som en av de största bankerna på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen, är Swedbank en
viktig del av samhället och den finansiella infrastrukturen.

Banken har därmed både en möjlighet men också ett stort
ansvar att bidra till omställningen i samhället enligt FN:s
globala mål för hållbar utveckling. Swedbank är anslutet
till FN:s Global Compact (FN:s principer för hållbart
företagande) och banken anser att det är angeläget att
hållbarhetsfrågorna integreras i affärsstrategin och i de
strategiska besluten. Swedbanks ambition är att verka för
en hållbar utveckling i samhället och hjälpa människor och
företag att göra hållbara val.

1) Genomgaende i rapporten används Swedbank Robur for Swedbank Robur Fonder AB, ett helägt dotterbolag inom Swedbankkoncernen.
2) PRI = Principles for Responsible Investment, un.pri.org.
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HÄNT UNDER ÅRET

Hänt under året

336

20

73 %

Vi deltog och röstade på nära 340
bolagsstämmor varav cirka 140 i
utlandsnoterade bolag.

Vi röstade på ett 20-tal
marknader.

Totalt röstade vi för cirka 73
procent av fondernas kapital
direktinvesterat i aktier.

81

17%

37%

Vi deltog i 81 valberedningar
varav flera i nynoterade bolag
där fonderna investerat som
ankarinvesterare.

Nyvalsandelen i styrelserna var
hög, 17 procent, och en jämn
könsfördelning uppnåddes för
de nyvalda ledamöterna i de bolag
där vi deltagit i valberedningen.

Andelen kvinnor i styrelserna där
vi deltagit i valberedningen uppgår
i snitt till 37 procent inklusive vd
(39 procent exklusive vd), vilket är
högre än snittet för börsen som
helhet.

14

5

299

I juli fick 14 av våra fonder högsta
betyg i den första globala betyg
sättningen av fonders klimat
påverkan, Climetrics.

Sedan oktober finns fem av våra
fonder med bland världens första
Svanenmärkta fonder.

Under året kontaktade vi cirka
300 bolag i hållbarhetsfrågor, till
exempel inom affärsetik, klimat,
leverantörsfrågor, biologisk
mångfald, säkerhet och mänskliga
rättigheter.

45

1 252

34%

45 miljoner kronor delades ut från
spararna i Humanfond till ideella
organisationer. Totalt har spararna
under åren skänkt över en miljard
kronor.

1252 miljarder kronor var det totala
kapitalet som vi förvaltade i fonder
och diskretionära uppdrag per 31
december 2017.

bolagsstämmor

valberedningar

högsta betyg

msek
delades ut

marknader

direktinvesterat

nyvalsandel

kvinnor

Svanenmärkta

förvaltat kapital

kontaktade bolag

mdr

fördjupat
hållbarhetsarbete
Andel av totalt förvaltat kapital
med fördjupat hållbarhetsarbete.
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Så ser vi på hållbarhet ur
ett ägarperspektiv
Som en av de största kapitalförvaltarna i Norden följer ett stort ansvar att
agera i hållbarhets- och ägarstyrningsfrågor. Men storlek innebär även en
möjlighet att förändra branschen och driva utvecklingen framåt. I ett samtal
mellan Swedbank Roburs vd, chef för hållbarhetsanalys och chef för
ägarstyrning utvecklas tankarna.

Liza Jonson
VD

Eva Axelsson
Chef Hållbarhetsanalys

Vad tycker ni kännetecknar Swedbank Roburs
ägar- och hållbarhetsarbete?
Liza Jonson (VD): Vi tar dessa frågor på stort allvar och
de är djupt förankrade i vår strategi och vårt dagliga
arbete. Med vår storlek och vårt renommé som grund har
vi såväl kompetens som kapacitet att aktivt driva hållbarhetsfrågor. Vi samtalar med stora institutioner som
kommuner, landsting och stiftelser om hur vi tillsammans
kan uppnå klimatmål och säkerställa en hållbar förvaltning. Swedbank Roburs position som spindeln i nätet på
det här området är helt unik. Vi kan göra otroligt mycket
för att förändra kapitalförvaltningen, men också för att
rädda världen.
Eva Axelsson (Chef Hållbarhetsanalys): Att vi nu är
på väg att ta ytterligare ett viktigt steg i vår utveckling
av hållbarhetsarbete. Vi har haft en hållbarhetsanalys i
21 år, så vi har lång erfarenhet men nu är det dags att gå

Marianne Nilsson
Chef ägarstyrning

vidare. Vi har under året infört en ny integrerad strategi
och vi vill i vår roll som stor investerare ta ansvar, föra
dialog och påverka bolag mot bättre hållbarhetsarbete
och avkastning. Jag tycker man kan sammanfatta det som
”vetenskapligt baserad hållbarhetsanalys med en gedigen
historia”.
Marianne Nilsson (Chef Ägarstyrning): Det är viktigt
att förstå att bolag är olika och att det finns inget ”one
size fits all”. Vi försöker att lyfta blicken i ett längre
perspektiv. Vi är en långsiktig, engagerad och tydlig ägare
i de bolag vi investerar i.
Vilka är de viktigaste ägarfrågorna som ni driver?
Marianne: Vi arbetar aktivt för att bolagen som fonderna
investerar i ska ha välfungerande styrelser och en god bolagsstyrning. Det gör vi framför allt genom att engagera
oss i valberedningsarbetet i svenska bolag där våra fonder
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är stora ägare och genom att rösta på bolagsstämmor i
svenska och utländska bolag. 2017 medverkade vi i över
80 valberedningar och vi röstade på nära 340 bolagsstämmor. Men vi är inte aktieägare bara en dag per år
vid bolagsstämman utan vi har en löpande dialog med
bolagen t ex i hållbarhet, incitamentsprogram, och andra
områden integrerade i investeringsprocessen.
Ska vi bli ännu tuffare mot bolagen?
Upplysa kunderna mer?
Eva: Vi kanske behöver bli ännu tuffare mot bolagen men
det gäller också att hitta de bolag som står för framtidens
lösningar. De bolag som har egenskaper som driver värde,
finansiellt såväl som hållbart kommer att bli framtidens
vinnare. Men vi behöver titta ännu mer på hur vi kan mäta
och rapportera dels hållbarhetsvärde men även hur sam
bandet mellan hållbarhetsvärde och finansiellt värde ser ut.
Liza: Vi behöver även ha mycket tydligare målsättningar mot de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, så att
vi kan kvantifiera och applicera det på våra 2500 innehav
för att visa för andelsägarna effekten av vårt arbete.
Varför är det viktigt med ägarstyrning och hållbarhetsfrågor för Swedbank Robur som förvaltare?
Marianne: Vi vill investera i hållbara och långsiktigt
lönsamma bolag för att kunna ge våra andelsägare en god
avkastning. En välfungerande styrelse och god bolagsstyrning är grundläggande för detta. Vi är en stor ägare
i många bolag och i Sverige är vi en av de största ägarna
på Stockholmsbörsen. Att agera som ansvarsfull ägare är
en del av det förvaltningsuppdrag vi fått från våra kunder.
Liza: Sedan är det så att när vi blir striktare och tuffare
mot de bolag vi varje år har kontakt med och investerar i
så spiller det vidare så att bolagen blir striktare mot sina
underleverantörer. Pratar vi rent finansiellt värdeskapande
så kommer de bolag som inte jobbar med hållbarhetsfrågor
ha svårt att attrahera kapital och som en kanske ännu
mer direkt konsekvens förlora en allt mer medveten kundbas. Vi är övertygade om att bolag som tar dessa frågor
på allvar kommer att vara de finansiella vinnarna på sikt.
Eva: De globala hållbarhetsmålen är den givna spelplanen, det är dessa vi jobbar för, de är dessa våra stora
institutionella kunder jobbar för. Vi måste göra rätt saker
och våga ta ledarskapet men också hitta bra allianser med
andra aktörer så vi verkligen arbetar tillsammans.

Finns det några exempel på ägarfrågor där Swedbank
Robur gjort skillnad de senaste åren?
Marianne: Under de senaste åren har vi haft en stor
mängd bolag som kommit till börsen och våra fonder har
gått in som ankarinvesterare i flera av dem. Det är främst
mindre och medelstora bolag som ofta inte är vana att
verka i den noterade miljön. Genom vårt deltagande i
valberedningar arbetar vi för att stärka upp styrelserna
med både erfarenhet och kompetens för att klara av omställningen och kommunikationen med aktiemarknaden.
Liza: Vi har under många år arbetat aktivt för en
jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. I de
bolag där vi deltagit i valberedningen har andelen kvinnor
i styrelserna i snitt legat över börsen som helhet varje
år. 2017 var fjärde året i rad med en jämn könsfördelning
av nyvalda styrelseledamöter i bolag där vi varit med i
valberedningsarbetet.
Hållbarhet är en väldigt stark trend just nu, hur
kommer det att märkas hos Swedbank Robur?
Liza: Undersökningar vi gjort visar att 6 av 10 privatkunder tycker att hållbarhet är viktigt, men sparar inte
hållbart. Det är otroligt roligt att intresset för hållbart
sparande ökar bland privatkunderna, men jag tror att vi
ska gå hand i hand med våra stora institutionella investerare för att säkerställa att allt vårt förvaltade kapital
utvecklas i en mer hållbar riktning. För mig är det en
självklarhet att vi ska erbjuda alla våra kunder ett hållbart
sparande, man ska inte behöva välja. Det är och ska vara
en hygienfaktor.
Eva: Undersökningen visar också att vi måste möta
kundernas oro för att hållbarhet och avkastning har ett
motsatsförhållande. Föreställningen att man hela tiden
behöver göra avkall på avkastningen om man vill spara
hållbart är en myt vi måste få bort och då är folkbildning
och kommunikation viktigt. Att vi som bank och fondbolag
informerar, skriver enkelt och tydligt vad vi gör och guidar
kunderna, det tror jag är en nyckel.
Liza: Mycket av den gamla föreställningen är baserad
på dåtidens hållbarhetsarbete vilket var exkluderingar.
Hållbara investeringar idag är något helt annat då fokus
har flyttats från exkluderingar till inkludering – det vill
säga att istället investera i hållbara bolag med strategier
som är anpassade till de globala trender och utmaningar
vi har framför oss.
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Hur vi investerar
Årets arbete har haft som mål att hållbarhet ska genomsyra alla fondproduk
ter oavsett förvaltningsmetod. Antalet fonder som investerade i bolag som
arbetar målinriktat med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor
och affärsetik, ökade under året. Från omvärlden ökade trycket på att ge
kunderna tydlig information om hållbarhet och klimatpåverkan i fonderna.
Ansvarsfulla investeringar
Policyn för ansvarsfulla investeringar och ägarpolicyn är
grunden i Swedbank Roburs arbete med hållbarhet och
bolagsstyrning i fonderna. Vi vill att våra fonder äger
välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö

eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling.
Det är till nytta både för fondspararen och för företagen.
I vissa av våra fonder bedrivs ett fördjupat hållbarhets
arbete inom ramen för fondernas investeringsprocess.

Vår strategi som ansvarstagande kapitalförvaltare är att arbeta
utifrån tre olika metoder.
Integrera

Påverka

Exkludera

Vi tror på att investera i bolag
som hanterar sina hållbarhetsrisker och som utifrån globala
trender skapar affärsmöjligheter.
Våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker bedömer tillsammans
företagens hållbarhetsarbete.
Vi har flera metoder för att
integrera hållbarhet i våra olika
investeringsprocesser.

Vi arbetar för att företagen ska
minimera sina risker och om
möjligt utveckla sin affär utifrån
hållbarhetsaspekter. Vi påverkar
företag över hela världen - själva
och i samarbete med andra. Som
stor ägare i många svenska bolag
för vi dialog med styrelse och
ledning, deltar på bolagsstämmor
och medverkar i valberedningar.

Vi avstår från att investera i företag som tillverkar eller distribuerar klusterbomber, personminor,
kemiska och biologiska vapen
samt kärnvapen. Vi utesluter
också företag som producerar
kol till mer än 30 procent av
omsättningen samt producenter
av pornografiskt material.

På vår webbplats finns Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och
Swedbank Roburs ägarpolicy samt vår lista över uteslutna bolag.
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Aktiefonder
I aktieförvaltningen ingår hållbart värdeskapande som
en grundsten i investeringsanalysen, det ger bland annat
en mer robust bedömning av bolagsutveckling över tid.
Arbetet med att integrera hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor med fundamental investeringsanalys inför
investering hjälper oss att identifiera såväl risker som att
hitta bolag med ett bra och hållbart arbete. Förvaltarna
har flera verktyg till sitt förfogande i integrationsarbetet.
Våra hållbarhetsanalytiker besöker verksamheter, utvärderar bolag och ger dem konkreta utvecklingsförslag.
Analyserna av bolagens risker och möjligheter bidrar i
investeringsanalys och urval. Analytiker arbetar tillsammans med förvaltare för att utvärdera branscher, portföl-

jer och bolag. Förvaltaren har tillgång till information om
vad som kan påverka fondens koldioxidavtryck, nivån på
hållbarhetsarbetet hos de bolag fonden investerat i, vilka
bolag som har bäst respektive sämst hållbarhetsarbete
inom varje bransch, samt vilka bolag som är involverade
i allvarliga incidenter. I samband med analyserna görs en
avvägning om bolaget ska kontaktas för dialog i hållbarhetsfrågor. Vissa fonder har aktivt investerat i bolag som
arbetar målinriktat med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Vi har också utvärderat
våra finansiella motparters hållbarhetsanalyser och gett
återkoppling för att uppmuntra dem att än mer inkludera
hållbarhet i analyserna.

Räntefonder
För räntefonderna har vi processer för hur förvaltarna
ska ta hänsyn till hållbarhet och bolagstyrning vid val av
räntepapper utgivna av bolag, såsom företagsobligationer. Företagsobligationer som utges av bolag med särskilt
höga risker eller konstaterat stora brister väljs bort.
Investering i sådana bolag kommer att kunna ske endast
i undantagsfall, under förutsättning att vi inleder dialog
med syfte att påverka bolaget att förbättra sitt hållbar-

hetsarbete. För räntefonder sker påverkan till största del
genom direktkontakt med bolagen. I samband med att den
nya fonden Ethica Företagsobligaionsfond startade i maj
2017 har bolagsanalyser genomförts och i vissa fall har
även hållbarhetsanalysteamet träffat bolag och kommit
med konkreta förslag hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete inom miljö och klimat, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
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Blandfonder & Fond-i-fonder
I blandfonderna investerar förvaltaren i bland annat
aktier och i räntepapper. Detta kan göras direkt i enskilda
värdepapper eller som andelar i Swedbank Roburs fonder
eller i andra fondbolags fonder. När en fond investerar i
andra fonder kallas den fond-i-fond.
I fonder som investerar direkt i enskilda värdepapper
eller i våra egna fonder integreras hänsyn till hållbarhet
och bolagstyrning i investeringsbesluten. Förvaltarna väljer bort direktinvesteringar i aktier eller företagsobligationer i bolag med särskilt höga risker eller med stora brister
i arbetet med hållbarhet och bolagsstyrning. Liksom för
aktie- och räntefonder kan investering i sådana bolag ske
i undantagsfall, under förutsättning att Swedbank Robur
inleder dialog med syfte att påverka bolaget att förbättra
sitt hållbarhetsarbete. Fonder som investerar i våra
egna fonder följer indirekt Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar genom arbetet i de underliggande fonderna.

Innehav i andra fondbolags fonder, så kallade externa
fonder, omfattas av policyn för ansvarsfulla investeringar
genom att vi verkar för att fondbolagen ska underteckna
PRI, genom att vi utvärderar leverantörens arbete med
hållbarhet samt genom att vi för dialog med dem gällande
uteslutningar av bolag på ”Swedbank Roburs uteslutningslista” samt åtgärder för bolag på ”Swedbank Roburs
bevakningslista”.
Under året granskade förvaltarna underliggande
innehav i de externa fonderna. I de fåtal fall där externa
fonder hade investerat i bolag med särskilt höga hållbarhetsrisker eller i bolag på Swedbank Roburs uteslutningslista kontaktades fondbolagen för att få deras
motiveringar till innehaven och för att uppmana dem att
påverka kontroversiella bolag. Vi träffade dessutom flera
externa fondbolag för att mer detaljerat gå igenom deras
hållbarhetsarbete.

Indexnära fonder
Under december fördjupades hållbarhetsarbetet i
förvaltningen av våra indexnära fonder som går under
namnet Access. Utöver de krav som ställs i Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, kommer
dessa fonder även att utesluta bolag som till mer än fem
procent:
 Producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaks
produkter eller alkohol

 Bedriver kommersiell spelverksamhet (gambling)
 Distribuerar pornografiskt material
Fonderna ska också helt avstå från investeringar i bolag
som producerar eller distribuerar vapen eller som bryter
mot principerna i internationella normer om mänskliga
rättigheter och miljö.

Fonder med fördjupat hållbarhetsarbete
För kunder som vill att hållbarhet ska vara avgörande
för valet av bolag i fonderna har vi fonder med fördjupat

hållbarhetsarbete, se kapitlet om Fonder med fördjupat
hållbarhetsarbete längre fram.

“I aktieförvaltningen ingår hållbart värde
skapande som en grundsten i investerings
analysen, det ger bland annat en mer robust
bedömning av bolagsutveckling över tid.”
Stefan Sundblom,chef för aktieförvaltningen.
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Fondernas klimatavtryck
Två gånger per år publicerar vi en rapport över våra fonders klimatavtryck. Det gör vi för att underlätta för klimatintresserade sparare att jämföra fonders klimatpåverkan
och göra informerade val i sitt investeringsbeslut. Första
gången vi rapporterade klimatavtrycket för fonderna var

Klimatavtryck aktiefonder jämfört med index

2015 efter att vi skrivit under Montreal Carbon Pledge,
ett internationellt initiativ där kapitalförvaltare förbinder
sig att redovisa klimatavtryck eller koldioxidavtryck för
aktiefonder.
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Fondernas koldioxidavtryck visas som bolagens koldioxidintensitet, det vill säga utsläpp i relation till intäkter baserat på fondens ägarandel i
respektive bolag, samt koldioxidavtryck för jämförelseindex 2017-12-31. Endast fonder med utsläppsdata for ≥ 75 procent av fondens
marknadsvärde redovisas. Beräkningarna omfattar utsläpp inom GHG Protocol scope 1 och 2. Utsläpp i leverantörsled inkluderas inte.

Årets beräkningar visar liksom tidigare år att merparten
av våra fonder är mer koldioxideffektiva än respektive
jämförelseindex. 34 av de 41 fonder vi redovisar har
likvärdiga eller lägre klimatavtryck än jämförelseindex.
Sju av fonderna har koldioxidavtryck högre än index –
vilket främst beror på investeringar inom sektorer med
hög klimatpåverkan såsom stålindustri. Under året deltog
vi i två internationella initiativ inom PRI och Carbon

Disclosure Project (CDP) för att förmå bolag att förbättra
sin utsläppsredovisning och sitt arbete på klimatområdet
och för att ytterligare standardisera redovisningen och
öka kvalitén. Transparent och jämförbar klimatrapportering från bolagen underlättar för oss som investerare att
fatta välgrundade investeringsbeslut och är en hjälp i vår
dialog med bolag. Det ökar också noggrannheten i vår
klimatredovisning till spararna.
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Hållbarhetsrankning av fonder
Ett sätt att hjälpa fondsparare att jämföra fonder utifrån hållbarhet är olika
typer av betygsättning eller hållbarhetsmärkning av fonder. Under 2017 kom
de första Svanenmärkningarna av fonder och den första globala betygsätt
ningen av fonders klimatpåverkan.
Intresset från omvärlden för rankningar avseende
hållbarhet ökar. Allt fler analysfirmor erbjuder egna
mätningar av hållbarhetsprestanda för fonder. Vi ser
utvecklingen som en del i att öka jämförbarheten för
kunderna. Rankningar kan vara användbara för att ge
en översiktlig uppfattning av hållbarhetsinnehållet i
en fonds investeringar.
Climetrics
I juli lanserades den första globala betygsättningen
av fonders klimatpåverkan: Climetrics. Carbon Disclosure Project (CDP) tillsammans med ISS-Ethix Climate
Solutions har skapat rankningen som i ett första steg,
betygsätter 2500 europeiska fonder. Rankningen speglar
klimatpåverkan i de bolag fonden har investerat i, men
också fondbolagets eget arbete med klimat i investerings- och ägararbetet. Resultatet visas i form av gröna
löv, på en skala från ett till fem, där fem är bäst. Endast
åtta procent av fonderna i undersökningen fick högsta
betyg. 14 av Swedbank Roburs fonder fick högsta betyg
och tre fonder näst högsta betyg vilket enligt Climetrics
gav Swedbank Robur högst andel fonder i Norden med
topprankning inom klimat. Det visar att vår långsiktiga
satsning på klimat i påverkansarbete och investeringar
har bidragit till en minskad påverkan på klimatet.
Morningstar
I början av 2016 lanserade ratinginstitutet Morningstar
en hållbarhetsrankning för fonder. Rankningen underlättar för våra kunder att jämföra fonder och innebär en
möjlighet för oss att löpande mäta hållbarhetsinnehållet
i våra aktiefonder och indexnära fonder. Vid årets sista
utvärdering hade 64 procent av de 45 Swedbank Robur
fonder som rankats fått tre glober eller fler. Sex av fonderna tillhör topp fem i sin kategori. Fem fonder fick den
högsta rankningen i form av fem glober: Ethica Global,
Ethica Global MEGA, Talenten Aktiefond MEGA, Sweden
High Dividend och Rysslandsfond. 13 fonder tilldelades
det näst högsta betyget fyra glober.

Morningstar betygssätter fonder inom respektive fondkategori med en till fem glober. Varje fond får också ett
absolut betyg som visar hur bra de bolag som fonden har
investerat i är på hållbarhetsarbete jämfört med samtliga
fonder oavsett kategori. Både antal glober och fondens
absoluta betyg bör beaktas för att avgöra hur bra en fond
är på att väga in hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsrankningar likt Morningstars har begränsningar då resultatet
baseras på bedömningar från endast ett analyshus.
Fondbolagens eller fondernas påverkansarbete på bolag
speglas inte i rankningen.
Svanenmärkta fonder
Vi har sett ett ökat
intresse för fondernas
hållbarhetsarbete från
våra sparare. Svanen är
en känd miljömärkning
som gjorde det möjligt
att nå fler kunder som
söker fonder med högt
hållbarhetsinnehåll.
Märkningen lanserades i år för första gången för fonder.
Fem av våra fonder har erhållit licens för Svanen: Ethica
Sverige, Ethica Sverige MEGA, Ethica Global, Ethica Global
MEGA och Humanfond. Svanenmärkningen startades
1989 av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Märkningen innehåller bland
annat krav på exkluderingar av företag som producerar
känsliga produkter och fossila bränslen samt krav på att
minst hälften av innehaven ska vara i bolag med ett bra
hållbarhetsarbete. Svanens kriterier granskas och fastställs av den oberoende Nordiska Miljömärkningsnämnden. Märkningen utvecklades ursprungligen för produkter
men omfattar nu även tjänster, däribland fonder.
Läs mer om kriterierna för Svanenmärkta fonder på
svanen.se/spararen
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Nya krav på hållbarhetsinformation
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som ska förbättra förutsättningarna
för fondsparande i Sverige. Bland annat införs nya informationskrav för att
underlätta för spararna att välja hållbara fonder.
Följande information ska lämnas för varje fond:
 Vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
däribland miljö, sociala förhållanden, personal, respekt
för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
 Den metod eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet.
 Uppföljning av hållbarhetsarbetet, dvs en bedömning
av vilket resultat arbetet fått i praktiken. Exempelvis
om fonderna röstat på ett visst sätt på en bolagsstämma, hur diskussioner med ledningen i ett företag har
förts eller om en viss investering uteslutits av hållbarhetsskäl.

Ovanstående information ska lämnas oavsett om några
hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen eller inte.
Informationen om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas
samt vilka metoder som används ska lämnas i informationsbroschyren och årsberättelsen för fonden medan
uppföljningen av hållbarhetsarbetet ska redovisas i
årsberättelsen eller i en separat rapport.
Swedbank Robur ser positivt på ökad transparens som
bidrar till att jämförbarheten ökar för kunderna.
Kravet på att lämna hållbarhetsinformation gäller
samtliga förvaltare av svenska värdepappersfonder, både
fondbolag och förvaltarbolag inom EES1) och samtliga
alternativa investeringsfonder fonder som marknadsförs
till svenska privatpersoner, små bolag och föreningar2.

Fondbranschen går samman
Fondbolagens Förening har under slutet av året tagit fram ett förslag till branschstandard för
hur hållbarhetsinformation ska lämnas och beslutat att det i Svensk kod för fondbolag införs
en bestämmelse som anger att fondbolag för varje värdepappersfond ska redovisa information
om hållbarhet på angivet sätt. Förenklat, ska informationen innehålla dessa områden:

Hållbarhets
information

Hållbarhetsaspekter
som beaktas i förvalt
ningen av fonden

Andra
hållbarhetsaspekter

• Hållbarhetsaspekter
beaktas i förvaltningen
av fonden

• Miljöaspekter

• Metoder som används
för hållbarhetsarbetet

• Sociala aspekter

• Fonden väljer in

• Hållbarhetsaspekter
beaktas inte i förvaltningen av fonden

• Bolagsstyrnings
aspekter

• Fonden väljer bort

1) Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
2) Finansinspektionens definition: icke- professionella investerare.

• Fondbolaget påverkar

Uppföljning av
hållbarhetsarbetet
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Fonder med fördjupat hållbarhetsarbete
I maj lanserade vi Ethica Företagsobligationsfond och i oktober fick fem av
våra fonder, som några av de första fonderna i världen, miljömärkningen Sva
nen. Genom att använda oss av välkända märkningar, som Svanen, kan vi göra
det enklare för kunderna att välja fonder som bidrar till hållbar utveckling.
Swedbank Robur har under året kartlagt sin verksamhet utifrån FN:s globala
mål för hållbar utveckling. 2018 kommer arbetet i fonderna att kopplas ännu
tydligare till dessa mål.
Hållbarhetsarbete i fonderna
En del fonder i vårt utbud har ett hållbarhetsarbete i
investeringsprocessen som är mer långtgående än Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. De här
fonderna kan använda negativa eller positiva hållbarhetskriterier, eller en kombination av dessa. Positiva kriterier
används för att aktivt välja in bolag till fonden, det kan
vara bolag som uppvisar ett bra hållbarhetsarbete, som
tar vara på affärsmässiga möjligheter från hållbarhet
eller bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar.
Negativa kriterier är att exkludera bolag från innehav om
de till exempel har verksamhet inom vapen, krigsmateriel,
alkohol, tobak, spel, pornografi eller fossila bränslen, eller
om de bryter mot internationella normer. Olika fonder går
olika långt i sina exkluderingar.

Ethica - fonder med fundamental ESG-analys
Ethica tillämpar såväl inval som exkluderingar i investeringsprocessen. I fonderna söker förvaltaren efter bolag
som genom sin affärsmodell bidrar med lösningar på
globala utmaningar och som genom sina produkter och
tjänster bidrar till en omställning till ett hållbart samhälle.
Unikt för Ethica är en omfattande hållbarhetsanalys
som ligger till grund för vilka bolag som kan ingå i fonderna.
Hållbarhetsfrågor är avgörande vid urval av bolag och alla
innehav måste klara de krav som ställs i hållbarhetsanalysen. Analysen har fyra huvudområden: miljö & klimat,
mänskliga rättigheter, anställdas arbetsförhållanden och
affärsetik. Bolagen måste hantera de hållbarhetsfrågor
som är relevanta för deras verksamhet och för den
bransch de verkar inom. Bolagens förmåga att hantera
kritiska frågor inom sin sektor har varit avgörande för vår
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bedömning. Högre krav ställs på bolag i branscher med
större risker inom hållbarhet än på bolag i branscher med
lägre risk. Centrala frågor under året har varit övergripande strategier och styrning, miljöpåverkan i tillverkning
och produkter, arbetsförhållanden i leverantörsled, hälsa
och säkerhet och affärsetik. Totalt omfattades över 2 300
bolag, i Sverige och internationellt av vår analys och
bedömning.

Utöver hållbarhetsanalysen har samtliga bolag i Ethicafonderna genomgått en granskning utifrån incidenter
kopplade till kränkningar av internationella normer. Bolag
med bekräftade kränkningar underkänns. Fonderna
utesluter även bolag som har mer än begränsad tillverkning eller försäljning av vapen och krigsmateriel, tobak,
alkohol, spel eller pornografi och bolag som producerar
fossila bränslen såsom kol, olja och gas.

Fördjupad hållbarhetsanalys

2017

2016

2015

2 367

1 869

1 897

Andel investeringsbara bolag noterade i Sverige (%)

63

34

33

Andel investeringsbara bolag noterade i utlandet (%)2

36

43

43

Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i Sverige och i utlandet (antal)
1

1) Andel av analyserade bolag i OMX Stockholm Benchmark Cap GI som är godkända för investering i Ethica.
2) Andel av bolag i MSCI World Index som är godkända för investering i Ethica.

Exempel på bolag som analyserats under året
Björn Borg har sedan vår analys 2015 utvecklat sitt
hållbarhetsarbete på flera av de punkter vi fört fram
som utvecklingsområden, såsom leverantörsarbete,
produktutveckling och extern rapportering. Bolaget
har infört ett systematiskt leverantörsarbete som
bygger på nära kontakt i frågor kring kemikaliehantering, vattenanvändning, hälsa och säkerhet
samt arbetsvillkor. Björn Borg har lägre risker i sin
leverantörskedja relativt andra svenska klädföretag.
Det beror främst på att bolaget har få och långvariga leverantörsrelationer. De är också anslutna
till nätverket Business Social Compliance Initiative
(BSCI) som ger dem förutsättningar till ett systematiskt, målstyrt och ansvarsfullt leverantörsarbete
och en plattform för påverkan i samarbete med andra
beställare.
På produktsidan har Björn Borg satt mål för andel
hållbara produkter och utvärderat sin kollektionsplanering inklusive transporter och förpackningar.
Detta har bland annat gett resultat i form av mindre
kollektioner men av högre kvalitet, ökad andel
produkter som innehåller miljömärkt eller återvunnen
råvara, minskade koldioxidutsläpp och en övergång
till uteslutande pappersförpackningar.

Bolagets externa rapportering kring hållbarhet i
strategi och mål, produkt, process och användning
har utvecklats mycket och är idag bland de bästa i
branschen.
De förbättringar i arbetet som Björn Borg åstad
kommit på två år tyder på att hållbarhetsaspekter medvetet har inkorporerats i affärsstrategi och verksamhet.
Vi anser därför bolaget vara godkända för investering
i våra fonder med fördjupat hållbarhetsarbete.
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Familjen Ethica växer
I maj fick Ethica-familjen en ny medlem, Ethica Företagsobligationsfond. Fonden följer kriterierna för övriga
Ethicafonder och gör samma exkluderingar. Ethica
Företagsobligationsfond är en räntefond som till mer
än 50 procent placerar i företagsobligationer utgivna
av europeiska företag. Övriga placeringar får ske såväl i
Europa som globalt. Strategin är att sprida placeringarna
i olika företag, branscher och länder med en investeringshorisont på mellan 0 och 10 år.
Svanenmärkta fonder
Vi har erbjudit hållbarhetsfonder under många år och
sedan oktober är fem av våra fonder även Svanenmärkta.
Svanen gör det lättare för fondsparare att fatta ett
mer hållbart beslut gällande sitt sparande. Läs mer om
Svanenmärkningen på sidan 10.

ra energikällor och att ta ett aktivt klimatansvar. Kraven
har successivt höjts på klimatarbete i bolag med särskilt
höga klimatutsläpp, exempelvis inom stål-, cement- och
energiindustrin. I diagrammet nedan framgår tydligt att
Ethicafondernas specifika klimatkriterier och exkluderingar ger effekt. Ethicafondernas klimatavtryck är lägre än
avtrycket för deras respektive jämförelseindex. Klimatavtrycket för Ethica Global minskade med 76 procent från
juni 2014 till juni 2017. Motsvarande siffra för Ethica
Sverige var 38 procent.

Ethica Global, ton CO2e/mSEK

Index

Fond

50
40
30

Analys, ett sätt att påverka
Bedömningen som görs i hållbarhetsanalysen är en
avgörande faktor i förvaltarens beslut för att investera i
bolaget för fondens räkning. Den fundamentala hållbarhetsanalysen fungerar som investeringsfilter för Ethica
men skapar samtidigt förutsättningar att påverka bolag
att utvecklas i en mer hållbar riktning. Ethicafondernas
portföljer har relativt få innehav som vi följer noga och
vi kontaktar bolagen regelbundet för att påverka dem
att utvecklas vidare. Exempel från vår bolagspåverkan
och dialoger med bolag med utgångspunkt i hållbarhets
analysen kan du läsa mer om i nästa kapitel.
Klimat i analys och förvaltning
Trots att vi ökat vårt utbud av fonder med hållbarhetsinnehåll, är Ethicafonderna fortfarande de som ställer
mest långtgående klimatkrav. Utöver exkluderingar av
producenter av fossila bränslen är förväntningarna höga
på bolagen att investera i energieffektivitet och förnyba-
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Ethica Sverige, ton CO2e/mSEK

Juni 2017
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“Som förvaltare av Ethica Sverige och Ethica Sverige
MEGA söker jag efter bolag som har långsiktigt
intressanta affärsmodeller och som sköter sin verk
samhet på ett ansvarfullt och hållbart sätt vad gäller
bland annat miljö, mänskliga rättigheter och etik.”
Carl-Fredrik Lorenius, Fondförvaltare
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Aktiv ägare
Vi röstade på nära 340 bolagsstämmor på ett 20-tal marknader vilket innebar
att vi röstade för cirka 73 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.
Nyvalsandelen i styrelserna var hög, 17 procent, och för fjärde året i rad, upp
nåddes en jämn könsfördelning av de för året nyvalda ledamöterna i de bolag
där Swedbank Robur deltagit i valberedningen. Vi deltog i flera valberedningar
i nynoterade bolag där fonderna investerat som ankarinvesterare.
Väsentliga ägarfrågor
Swedbank Roburs ägarutövande sker huvudsakligen inför
och på bolagsstämmor och genom en löpande dialog med
bolagens styrelse och ledning. Vi samverkar också med
andra ägare när det är lämpligt. Väsentliga ägarfrågor är:
 Likabehandling av aktieägare och skydd för
minoritetsägarna
 Deltagande i valberedningar
 Styrelse- och revisorsval
 Ersättningar till styrelse och bolagsledning
 Kapitalstruktur
 Hållbarhet
 Öppenhet och informationsgivning
 Offentliga uppköpserbjudanden

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)

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. Men vi ställer
också ytterligare krav utifrån vår ägarpolicy, vilken finns
på vår webbplats. Det gör vi för att skapa mervärde för
våra sparare.
Allt fler kapitalförvaltare är globala och fokus för
ägarutövande och bolagsstyrning tenderar att bli allt
mer lika även om vi kommer från olika utgångspunkter
och lagstiftning. Transparens av till exempel ersättningsstrukturer för ledning och styrelse, hur hållbarhet integreras i affären och hur bolagen arbetar med mångfald på
alla nivåer är frågor som vi arbetar med och som också
är i fokus internationellt. Det blir därför allt vanligare
med internationellt samarbete mellan aktieägare för att
tillsammans påverka bolag i frågor som rör bolagsstyrning och hållbarhet.

2017

2016

2015

Deltagande i bolagsstämmor (totalt)

336

295

269

– bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige

195

171

140

31

34

10

141

124

129

8

9

16

81

69

59

37

36

35

– varav extrastämmor
– bolagsstämmor i bolag noterade i utlandet
– varav extrastämmor
Deltagande i valberedningar
– andel kvinnor i bolagsstyrelser (%)

1, 2, 3

1) I styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen
2) Avser till viss del olika bolag mellan åren varför utgångsläget i procent avviker från det som uppnåddes föregående år.
Utgångsläget för åren 2015–2017 var 31%, 33% och 34%, vilket innebär en ökning för respektive år med 4, 3, och 3 procentenheter.
3) Inklusive VD om bolagsstämmovald
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Swedbank Robur vill delta i samhällsdebatten i frågor
som är relevanta för vår sparare. Därför var vi även i år
på plats i Almedalen och arrangerade bland annat en
paneldebatt om hållbarhet i styrelserummet. För information om panelens sammansättning, se faktarutan. Ett
antal frågeställningar lyftes: Hur integrerar styrelserna
hållbarhet på agendan? Hur går vi från att rapportera till
att integrera hållbarhet i verksamheten? Hur vet vi som
ägare att styrelserna arbetar med hållbarhet på rätt sätt?
Panelens syn var att det handlar till stor del om rätt företagskultur. För att få ett bra hållbarhetsarbete behövs
det en företagskultur som stödjer detta. Rätt ton från
toppen, transparens och lyhördhet är centralt. Det måste

finnas en kultur som tillåter att etiska dilemman lyfts
och diskuteras. Hållbarhet måste in i affärsplaneringen
och integreras i affären på riktigt; frågorna måste göras
konkreta och individuella för det specifika bolaget. Flera
i panelen lyfte också vikten av att styrelserna har bra
verktyg och struktur för sitt arbete i form av riskkartor,
mål och återrapportering.
Swedbank Roburs ambition med panelsamtalet var
att tydliggöra att hållbarhetsfokus i styrelserna är viktigt
och att detta är en parameter för oss när vi utvärderar
styrelsernas arbete. Ägare har också ett ansvar för att
se till att det finns kompetens och engagemang i dessa
frågor i styrelserna.

Så drivs hållbarhetsfrågorna från styrelserummet
Marianne Nilsson, Swedbank Robur, var värd för seminariet.
I panelen fanns både erfarenhet och kompetens inom området genom:
Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska,
Kersti Strandqvist, Hållbarhetschef Essity och styrelseledamot SJ,
Charlotte Strömberg, Styrelseordförande Castellum, styrelseledamot
bland annat i Bonnier Holding, Ratos och Skanska.
Svante Forsberg, Senior Partner, Deloitte,
Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group samt ordförande för
Bransch-organisationen för Onlinespel

Program
Swedbank i Almedalen

”Swedbankhuset”, Volters

2017

gränd 8

Diskussionen leddes av Caroline Sundewall

Valberedningar
Grunden för välskötta och lönsamma bolag är att bolagen
har en bra strategi och att ledning och styrelse har god
kontroll över verksamheten. Det kräver en professionell
och väl sammansatt styrelse avseende kompetens,
erfarenhet och oberoende. Styrelsens sammansättning
är därför en viktig ägarfråga. Det är främst i Sverige och
till viss del i Norge och Finland där valberedningarna,
som är ett förberedande organ till bolagsstämman, är
ägarledda. I de flesta andra länder är valberedningarna
ett styrelseutskott, oftast med några av de oberoende
styrelseledamöterna.

Swedbank Roburs fonder är näst största ägare på
Stockholmsbörsen och vi är därmed stor ägare i många
bolag. En väsentlig del av vårt ägarutövande sker genom
deltagande i valberedningar och vi har byggt upp en organisation för detta. Den består av anställda och oberoende
styrelseledamöter i fondbolaget samt externa personer
som vi knutit till oss. Inför årsstämmorna 2017 var det
tio personer. På vår webbplats finns mer information om
i vilka bolag vi deltagit i valberedningen och vilka våra
valberedare är.
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Valberedningen utvärderar styrelsen genom att ta
del av styrelsens egen utvärdering, kompletterar med
egna intervjuer av styrelseledamöter och VD, upprättar
kravprofiler och söker personer med hjälp av egna nätverk
eller externa rekryteringskonsulter samt tar fram förslag
till styrelsearvoden och utskottsarvoden.
Förutom att styrelsen ska fungera som ”ett lag”
eftersträvas mångfald och en bredd av kompetenser
och erfarenhet inklusive relevanta hållbarhetsaspekter
utifrån bolagets behov och situation. Generellt behövs
också kompetens avseende de speciella krav som ställs på
bolaget i egenskap av börsnoterat. Vi är som ägare tydliga med våra förväntningar både till befintliga styrelse
ledamöter men också i intervjuer med nya kandidater. Det
är väsentligt att hållbarhet får tillräcklig uppmärksamhet
i styrelse- och utskottsarbetet både vad gäller risker
men också möjligheter. Vi vill att styrelsen arbetar med
hållbarhet på ett systematiskt sätt med policys, mål,
uppföljning, transparens och kommunikation.
Utöver styrelseval förbereder valberedningen,
med hjälp av bolagets revisionsutskott, också valet av
revisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen lägger
också förslag om hur valberedningen för kommande år
ska utses.
För fjärde året i rad uppnåddes en jämn könsfördelning
av nyvalda ledamöter i de 81 bolagsstyrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen. Totala ökningen för
andelen kvinnor i dessa bolag var i snitt cirka tre procentenheter och andelen kvinnor i snitt i dessa bolag uppgick
till 37 procent, inklusive vd om stämmovald ledamot och
till 39 procent, exklusive vd om stämmovald ledamot. Det
är högre än snittet för Stockholmsbörsen som helhet.
Andel kvinnor i börsbolagens styrelser
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

I de flesta bolag kommer valberedningen fram till förslag
som stöds av hela valberedningen. Det finns dock exempel
på när valberedningen inte kunnat enas. I Vostok New
Ventures kunde valberedningen inte enas avseende höjningen av styrelsearvodet och Swedbank Robur lämnade
ett eget förslag som bolagsstämman godkände.
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 300 svenska och utländska bolag i
ett 20-tal länder huvudsakligen i Europa och USA. Det
innebar att vi röstade för cirka 73 procent av totalt förvaltat kapital som är direktinvesterat i aktier.

Geografisk fördelning av bolagsstämmor
(antal bolag)
Nordamerika
Sverige
Storbritannien
Europa exkl.
Sverige och
Storbritannien
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. Vi analyserar utifrån vår ägarpolicy och
riktlinjer för röstning i utländska bolag, vilka finns på vår
webbplats, och genom extern analys1. På vår webbplats
uppdateras också löpande vilka bolagsstämmor vi deltar i,
hur vi röstat samt ställningstaganden i särskilda frågor
till exempel vid offentliga uppköpserbjudanden.
Bolagsstämmor i svensknoterade bolag
Våren är högsäsong för bolagsstämmor i svensknoterade
bolag eftersom de flesta har kalenderår som räkenskapsår.
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och
därmed ett viktigt beslutsforum oavsett storlek på bolag.
Det individuella bolagets verksamhet och aktuella frågor
präglar bolagsstämman. Det gångna året summeras och
ett antal viktiga beslut ska fattas.
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För aktieägarna är oftast VD-talet och den efterföljande
frågestunden stämmans höjdpunkt. Digitaliseringens
effekter och hållbarhet var fortsatt i fokus under årsstämmorna. Bolagens klimatpåverkan och hur de agerar för
att bidra till FN:s hållbarhetsmål är exempel på detta.
Men också frågor om arbetsvillkor i leverantörskedjan,
mänskliga rättigheter och affärsetik.
På Eltels årsstämma röstade vi, vilket också blev
stämmans beslut, för att inte ge ansvarsfrihet till bolagets tidigare VD och den tidigare styrelseordföranden.
Bakgrunden var slutsatserna från en granskningsrapport
och revisorernas rekommendation avseende de tre
vinstvarningar som bolaget lämnat under 2016. En förundersökning är också inledd mot den tidigare VD:n.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Swedbank Robur har under året analyserat ett 70-tal
aktierelaterade incitamentsprogram i svensknoterade
bolag och i cirka 40 av bolagen har vi haft dialog med styrelsen inför bolagsstämmans beslut. För cirka 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.
Swedbank Robur röstade på årsstämman i Swedish
Orphan Biovitrum nej till styrelsens förslag till långsiktigt
incitamentsprogram trots införande av verksamhetsmål
i tillägg till det aktiekursrelaterade målet. Vi ansåg inte
att förbättringarna var tillräckliga. Programmet innebar
också höga tilldelningar till främst vd. Årsstämman
beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Vi röstade
också nej till ett personaloptionsprogram i Oncopeptides
då det saknade prestationskrav för tilldelning i kombination med hög utspädning. Informationsgivningen kring
programmet var också bristfällig.
Swedbank Robur röstade nej i de rådgivande omröstningarna om ersättningsapporterna i ABB, AstraZeneca,
Autoliv och Lucara Diamond på grund av bristande
prestationskrav för tilldelningar i de aktierelaterade
incitamentsprogrammen. I ABB röstade vi därför också
emot taket för ledningens maximala ersättningar för år
2018 eftersom vi ansåg det vara för högt.
Nyemissioner
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. Vid eventuella riktade

kontantemissioner anser vi att de ska ske i enlighet med
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation.
Under året har vi röstat för och deltagit i företrädesemissioner i till exempel Alimak Group, Eltel, Getinge,
Rejlers, Storytel och VBG Group. Vi har också deltagit
i riktade emissioner i till exempel Cinnober Financial
Technology och Pandox.
Inför eller i samband med notering på börs eller
handelsplats har vi deltagit i emissioner bland annat i
MAG Interactive.
Årsstämman i Sagax 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.
Avknoppningar
Under året har flera bolag knoppat av verksamheter i
separata bolag som delats ut till aktieägarna för att få
bättre fokus i respektive affär. Vi har bland annat röstat
för avknoppningar från Lundin Petroleum (International
Petroleum Company) och B & B Tools (Momentum Group)
som därefter tog tillbaka sitt gamla namn, Bergman &
Beving. Vi röstade för att SCA delade ut skogsbruksverksamheten tillsammans med massa- och papperstillverkningen i ett bolag som övertog namnet SCA och den
kvarvarande hygienproduktsverksamheten bytte namn till
Essity. Vi röstade även för att Getinge delade ut Arjo.
Offentliga uppköpserbjudanden
Swedbank Robur har under året accepterat det offentliga
uppköpserbjudandet av NordNet.
Bolagsstämmor i utlandsnoterade bolag
Swedbank Robur är i allt högre grad stor ägare även
i utländska bolag och har i ökande omfattning dialog
även i bolagsstyrningsfrågor. Men generellt sett är vi en
mindre ägare i utlandsnoterade bolag jämfört med de
svensknoterade bolagen vilket påverkar vår möjlighet
att ändra bolagsstämmoförslagen i förväg. Därför är det
vanligare att vi röstar emot styrelsens förslag och att vi
oftare röstar för aktieägarförslag. Aktieägarförslag är
vanligast förekommande i amerikanska bolag där de ofta
har karaktären av att vara rådgivande för att ge en signal
till styrelsen att adressera frågeställningen.
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Röstningsbara agendapunkter – styrelse och
aktieägarförslag

För styrelsens
förslag
Ej röstat för
styrelsens förslag
För aktieägarförslag
Ej röstat för
aktieägarförslag

Röstningsbara agendapunkter – oavsett
förslagsställare

For
Against
Abstain/Withheld
Say on Pay (1 år)

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.
I japanska bolag har vi huvudsakligen valt att rösta för
de oberoende ledamöterna samt styrelsens ordförande
och VD men avstått från att rösta för övriga anställda
ledamöter då vi anser att en majoritet av styrelseledamöterna ska vara oberoende från bolaget och bolagsledningen.
Vi har också röstat för rådgivande aktieägarförslag i
USA beträffande aktieägarnas rätt att föreslå styrelseledamöter ”proxy access” och att kalla till extra bolagsstämma, något som vi i Sverige anser vara en rättighet
för aktieägarna. I National Oilwell Varco och CVS Health
Corporation fick förslagen bolagstämmans stöd.
Allt fler amerikanska bolag går mot mer prestationsbaserade tilldelningar i aktierelaterade incitamentsprogram
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 nästan alla amerikanska
bolag, röstat emot att godkänna ersättningsrapporterna
och också röstat emot många nya program.
Vi röstade även emot ledningens ersättningar i de
schweiziska bolagen Nestlé och Novartis för såväl den
rådgivande ersättningsrapporten som godkännande av
den maximala ersättningen för ledningen. I dessa två
bolag röstade vi även emot styrelsearvodena där vi anser
att de är omotiverat höga.
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.
Inom hållbarhetsområdet har vi under året bland annat
röstat för aktieägarförslag kring utökad rapportering
om klimatarbete. I Occidental Petroleum och i Exxon
Mobile fick förslagen stämmans stöd. I flera amerikanska
bolag har vi röstat för aktieägarförslag som kräver ökad
öppenhet om lobbying och politiska bidrag.
Vi anser att förekomsten av falska nyheter och näthat
ska bekämpas. Vi har därför röstat för aktieägarförslag i
Facebook och Alphabet (Google) om krav på rapportering
av hur de arbetar mot falsk nyhetsspridning och mot hets
av folkgrupp utan att hindra yttrandefrihet.
I det schweiziska bolaget Sika ingick huvudägaren vid
årsskiftet 2014/2015 ett 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 inte röstat för de styrelseledamöter som har
kopplingar till huvudägaren.

Aktieägarförslag som röstats för – per kategori
Lobbying/politiska
donationer
Klimat/miljö
Oberoende
styrelseordförande
Rätt att begära
extrastämma
Rätt och krav för att
lägga förslag inkl. "proxy
access"
Rösträkningspraxis
Övrigt
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Exempel på vårt ägarstyrningsarbete
Lundin Petroleums tidigare verksamhet i Sudan
Inför årsstämman i Lundin Petroleum publicerades
Swedwatch och Fair Finance Guides undersökning om
hur kapitalförvaltare i Sverige har agerat angående
anklagelserna mot bolagets verksamhet i dåvarande
Sudan under åren 1997-2003. Swedbank Robur fick
högst betyg 7,1 av 10 möjliga huvudsakligen för
vårt långvariga och aktiva påverkansarbete och för
att vi röstade för ett aktieägarförslag om oberoende
utredning på årsstämman 2012.
Årsstämman 2017
Till årsstämman fanns ett aktieägarförslag om att
anslå en summa på 5 miljarder kronor där den svenska regeringen förslogs utforma en mekanism för
kompensation till offren. Stämman avslog förslaget.
Lokalbefolkningen i Sudan har utsatts för stort
lidande under alla år av konflikter i området. Det är
allvarliga anklagelser som har framförts om Lundin
Petroleums inblandning vilka bolaget bestrider. Det
fanns ingen ny information tillgänglig och det pågår

en svensk förundersökning. Vår uppfattning är att
det är bra att anklagelserna utreds och att rättsprocessen måste få ha sin gång och att stämman inte
föregriper den. Vi röstade därför inte för förslaget på
stämman.
På vår webbplats finns mer information om hur
Swedbank Robur aktivt har arbetat med påverkan
under mer än tio år med Lundin Petroleum för att
bolaget ska ha en transparent kommunikation i
denna fråga och för ett förbättrat hållbarhetsarbete
generellt. Bolaget har genomfört dessa åtgärder och
fortsätter att ha fokus på dessa frågor. Vi har också
deltagit i Lundin Petroleums valberedning. Där har vi
verkat för att få in kompetenta, erfarna, oberoende
ledamöter för ett ökat fokus på hållbarhet och
bolagsstyrning i styrelsens strategiska arbete samt
för en öppnare och mer transparent kommunikation
med aktiemarknaden och andra intressenter. Lundin
Petroleums verksamhet finns numera enbart i Norge.

Likabehandling av aktieägare och skydd för minoritetsägarna
På en extrastämma under hösten i Corem Property
Group föreslog styrelsen en fondemission av nya
röstsvaga aktier. Trots att Swedbank Robur och flera
andra svenska och utländska ägare röstade emot

förslaget gick det igenom tack vare huvudägarens
stöd. Även om det rent tekniskt är en likabehandling
av aktieägare anser vi att förslaget inte är i alla
ägares intresse.
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Vårt ägararbete i Sverige
och internationellt
Swedbank Robur är en aktiv ägare i de bolag fonderna investerar i.
Sammantaget deltog vi under 2017 på nära 340 bolagsstämmor varav
cirka 140 i utlandsnoterade bolag.
– Styrelsens sammansättning, minoritetsägarnas rättigheter, ersättningsfrågor inklusive incitamentsprogram
samt hållbar utveckling är några av de frågor vi är särskilt
engagerade i, berättar Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig.
– Till grund för våra ställningstaganden har vi vår
ägarpolicy. Den gäller för både svenska och utländska
bolag som fonderna investerar i, fortsätter hon.
I svenska företag deltar Swedbank Robur med egna
representanter på stämmorna. I utländska företag sker
deltagande och röstning genom så kallad ”proxy-voting”,
det vill säga via fullmakt. Rent praktiskt sker röstningen
digitalt.
Vår ambition är att vara transparenta och på vår
webbplats publicerar vi löpande under året hur vi har
röstat.
Totalt deltar Swedbank Robur i stämmor i ett 20-tal
länder, flertalet i USA och Europa men även i exempelvis
Australien, Japan, Sydafrika och Ryssland.
Viktiga frågor
– Styrelsens sammansättning är givetvis en viktig punkt,
säger Åsa. Vi tycker att det ska finnas en mångfald bland
ledamöterna och tillräckligt med oberoende ledamöter
och vi röstar nej till förslag om styrelsens ordförande och
vd är samma person, något som är tillåtet i till exempel
amerikanska bolag men inte i svenska. Vi röstar också för
förslag om att separera dessa funktioner.
Ersättningar och incitamentsprogram är frågor där vi
ibland röstar emot styrelsens förslag.

– Om incitamentsprogrammen saknar eller har låga
prestationskrav och är allt för omfattande, vilket är
ganska vanligt i USA, så röstar vi nej säger Åsa.
En viktig fråga är minoritetsaktieägarnas rättigheter
och aktieägarnas möjligheter att påverka överhuvudtaget. På årsstämman 2016 var införandet av röstlösa
aktier ett förslag på Facebooks bolagsstämma.
– Mark Zuckerberg, med sitt innehav av röststarka
aktier, kunde rösta igenom förslaget trots att en stor
majoritet av övriga aktieägare röstade emot, berättar
Åsa. Institutionella ägare runt om i världen var motståndare till förslaget och bolaget hotades av stämning.
I år meddelade styrelsen att förslaget inte kommer att
genomföras eftersom det inte var i bolagets och alla
aktieägares intresse.
Ökat intresse från bolagen
Swedbank Roburs starka engagemang för hållbarhet och
miljö avspeglas också i hur vi röstar när sådana frågor
finns på dagordningen.
– Där är vi exempelvis för förbättrad rapportering och
ökad transparens om bolagets klimatpåverkan.
Avslutningsvis berättar Åsa Nisell att utländska
bolagsstyrelser på senare år i ökad utsträckning uppmärksammat Swedbank Roburs engagemang som aktieägare.
– Idag händer det allt oftare att de tar kontakt med oss
för att diskutera olika bolagstyrningsfrågor och vår syn
på dem. Det hände nästan aldrig förr.

“Om incitamentsprogrammen saknar
eller har låga prestationskrav och är allt
för omfattande, vilket är ganska vanligt
i USA, så röstar vi nej.”
Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig.
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Hållbarhet i bolagsdialoger
Swedbank Robur anser att bolag med höga risker inom hållbarhet ska ha ett
väl utvecklat hållbarhetsarbete. Styrelsen ansvarar för övergripande policy
dokument och att styrning och uppföljning står i relation till riskerna.
Under året kontaktade vi 299 bolag, varav över 200
utanför Sverige, om deras hållbarhetsarbete. Vi har fortsatt haft betydligt fler kontakter med utlandsnoterade
bolag, främst på grund av att vi har genomfört dialoger i
samarbete med internationella investerare och med bolag
på vår bevakningslista. Varje kvartal publicerar vi på vår
webbplats listor över bolagskontakter i hållbarhetsfrågor.
Dialogerna har som mål att förbättra både hållbarhet
och lönsamhet i bolagen och att förebygga och minska
allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Vi har
olika typer av dialoger:

 Dialog med bolag med särskilt höga risker som står på
vår bevakningslista
 Dialog vid uppföljning av incidenter
 Dialog genom hållbarhetsanalys
 Temadialoger, t.ex. om klimat, palmolja och mänskliga
rättigheter
 Intressentdialoger med företag där vi är stora ägare
Vissa branscher har enligt oss högre hållbarhetsrisk.
Huvuddelen av årets dialoger var med bolag inom råvaror,
industri, olje- och gasutvinning samt energi.

Påverkansarbete fonder (antal)

2017

2016

2015

299

382

263

– varav bolag noterade i Sverige

81

65

71

– varav bolag noterade i utlandet

218

317

192

– varav kontaktade av egna analytiker

160

160

170

Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor1

1) Bolag kontaktas av egna analytiker (160), av leverantörer (75) och inom ramen för investerarsamarbeten (64).
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Vilka typer av dialoger?

Vem genomförde dialogerna?

Temadialoger
Normefterlevnad
Intressentdialog eller
stor ägare
Normefterlevnadbevakningslista

Swedbank Robur

Hållbarhetsanalys

Leverantörer

Produkt-vapen

Samarbeten

Inom vilka sektorer hade vi dialog?

Incidentuppföljning

Vilka frågor omfattade dialogerna?
Råvaror
Industri
Olja & gas
Energi
Dagligvaror
Handel
Fastighet
IT & telekommunikation
Finans
Verkstad sällanköp
Hälsovård
Underhållning

Hållbarhetsstrategi
Klimat
Miljö
Mänskliga rättigheter
Affärsetik
Arbetsvilkor
Kontroversiella vapen
Levarantörsarbete
Ockuperad mark
Ansvarsfullt spel

Dialog vid incidenter
Att följa upp incidenter är ytterligare ett sätt att utöva
påverkan som ägare. Under året utgjordes tre procent
av dialogerna av hållbarhetsrelaterade incidenter. 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

Oljeprospektering i skyddade områden i Belize
Genom vårt kontaktnät av ideella organisationer fick vi
kännedom om att bolaget TGS-Nopec Geophysical hade
genomfört seismiska undersökningar i närheten av ett
världsarvsområde i Belize. En miljökonsekvensbedömning hade gjorts för undersökningsarbetet och denna
hade godkänts av myndigheterna i Belize. Ingen negativ
miljöpåverkan registrerades, men oljeverksamhet i eller
nära världsarvsområden utgör en oacceptabelt hög
risk för skadlig påverkan på kringliggande naturmiljöer.
Därför har en grupp ledande globala företag inom
utvinningssektorn och det internationella rådet för

med kränkningar av internationella normer överlåter vi
inledningsvis till leverantören att föra kontakterna med
bolaget. I de 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.

metaller och gruvdrift; International Council for Metals
and Mining (ICMM) ställt sig bakom ett upprop om ett
fredande av denna typ av områden. Swedbank Robur
har under året fört dialog med TGS, initialt i syfte att
analysera förutsättningarna kring de seismiska undersökningarna. När dialogen fortskred utökades dialogen
till att även förmå bolaget att se över sin policy om
bevarande av särskilt skyddsvärd natur. Företaget informerade oss senare om att det hade antagit en policy i
linje med branschinitiativet för fredande av områden på
UNESCOs världsarvslista.
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Dialoger utifrån teman
Vissa aktuella teman har varit skäl till dialog. Klimat,
men även mänskliga rättigheter inom råvarusektorer och
palmoljeproduktion är ämnen vi har bevakat. Klimatdialogen omfattade cirka 60 bolag uppdelade i tre grupper: 1.
Dialog om koldioxidutsläpp och förnybar energiproduktion
med europeiska elbolag, i samarbete med andra nordiska
investerare; 2. Dialog med oljebolag om metangasutsläpp,
ett samarbete inom PRI och; 3. Dialog om rapportering
av koldioxidutsläpp med företag inom ett antal sektorer,
även denna dialog var ett samarbete inom PRI.

Temadialoger

Klimat
Mänskliga
rättigheter
– råvarusektor
Palmolja

Tema Klimat
Under 2017 inledde Swedbank Robur ett samarbetsprojekt med en grupp nordiska investerare, bland andra
KLP från Norge, riktat till europeiska energibolag. Syftet
med dialogen var att ta reda på vilken beredskap bolagen har för att möta den klimatomställning som krävs
enligt Parisavtalet. Företagen valdes utifrån resultaten
från den senaste rapporten för energisektorn sammanställd av Carbon Disclosure Project (CDP), som visar att
en omställning är brådskande. CDP:s bedömning var
att sektorn med nuvarande energimix i produktionen

sannolikt skulle överstiga Parisavtalets tvågradsmål
med cirka 14 procent. Investerargruppen satte samman
en detaljerad uppföljning med fokus på de områden som
identifierades i rapporten för att ha stora brister eller
potential till utveckling. Underlaget skickades sedan till
de 20 utvalda bolagen. Frågorna berörde bland annat
bedömning av utsläpp från nuvarande anläggningar,
vattenpåverkan, mål för utsläppsminskningar, mål för
förnybar energi och effekter av investeringsstrategier.
Vid årets slut hade flertalet svar inkommit. Dessa
kommer att analyseras och följas upp under 2018.

Tema Skog
Under våren inledde vi ett dialogprojekt med inriktning
på svenska börsnoterade bolag inom pappers- och
skogsproduktion. Syftet med projektet var att få en
djupare förståelse för hur företagen arbetar i praktiken
med sina viktigaste hållbarhetsfrågor och att förmedla
vad vi som ägare ser som viktiga frågor och förbättringsområden. Nobia, SCA, Essity, Holmen och Stora
Enso ingick i projektet och dialoger och platsbesök
var i vissa delar samarbeten med andra investerare.
Projektgruppen som bestod av hållbarhetsanalytiker
träffade företagsledning och besökte anläggningar för
bland annat träutvinning och tillverkningsverksamhet,
men också skogsbruk, fräsning och bearbetning både i
Sverige och Finland. De viktigaste hållbarhetsaspekterna i denna sektor är hantering av biologisk mångfald,
säkerhet på arbetsplatser, koldioxidutsläpp och leveran
törsarbete. Bolagen har hög medvetenhet och god kontroll
över dessa frågor. Dialogerna resulterade trots det i att
ett antal förbättringsområden kunde identifieras.

2017 var efterfrågan på skogsprodukter hög, främst
för förpackningar och byggmaterial. Skogsråvara ökar
också i betydelse som substitut till fossil olja i kemikalier
och materialindustri. I och med ett ökat tryck på skogen
som resurs väntas lagstiftning skärpas kring skyddet av
biologisk mångfald i skogsmiljöer. Bolagen möter också
tryck utifrån om att ta mer ansvar för naturskydd och
tillgången till råvara kan komma att påverkas. För att
vara konkurrenskraftiga och verka lokalt i ett långsiktigt perspektiv, tror vi att bolagen måste visa hur deras
verksamhet konkret bidrar till hållbar utveckling och
skogens biologiska mångfald. Det innebär bland annat
att se över metoder för mer effektiv och samtidigt skonsam avverkning, men även fräsning och bearbetning
för att maximera användandet av råvara och minimera
svinn. Vi är övertygade om att de företag som lyckas
med att integrera dessa frågor på bästa sätt kommer
att vara mest konkurrenskraftiga över tid, både vad
gäller marknadsvärde och hållbarhetsprestanda och det
är i denna riktning vi vill driva bolagen med vår dialog.
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Dialog, en del av hållbarhetsanalysen
Vi strävar efter att vara väl informerade om bolagens
hållning och övergripande förvaltning av hållbarhetsfrågor. Våra hållbarhetsanalyser omfattar som regel
helheten i ett bolags hållbarhetsarbete eftersom bolag
vanligen har risker och utvecklingsmöjligheter inom flera

Analys av Bonava
Bonava utvecklar bostäder och har sitt ursprung inom
NCC. Verksamheten blev 2009 ett eget affärsområde
och bolaget noterades på Nasdaq Stockholm under
2016. Bonava analyserades första gången i samband
med börsnoteringen. Under året uppdaterade vi
vår analys och noterade bland annat att bolagets
kommunikation i frågorna hade utvecklats. Bonava
har en betydande andel byggverksamhet och har ett

områden. De svensknoterade bolagen har vi följt under
många år och vi ser tydliga förbättringar i frågor som vi
har tagit upp med bolagen såsom styrnings- och uppföljningsprogram, miljöhänsyn i produktutvecklingen och
uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete.

bra arbete avseende anti-korruption och uppföljning
av leverantörer. Uppförandekoden täcker relevanta
hållbarhetsområden och bolaget redovisar mål och
utfall för hållbarhet. De arbetar aktivt för att leverera
resurseffektiva bostäder med avseende på energi och
vattenförbrukning. Bolaget har en bra hållbarhetsredovisning men skulle kunna utveckla redovisningen kring
återvinning och materialanvändning ytterligare.

Dialog som stor ägare och intressent
Svenska och utländska bolag vänder sig ibland till
Swedbank Robur som ägare för att få vår syn på deras
hållbarhetsarbete. Vi deltar aktivt i de dialoger vi bjuds in
till för att vi ser det som en unik möjlighet att påverka och

Intressentdialog som ägare i spelsektorn
Vi har fördjupat vår pågående dialog med speloperatörer
för att kartlägga och utvärdera bolagens processer och
konkreta åtgärder inom ansvarsfullt spel och marknadsföring. Vi besökte bolag där fonderna är stor ägare,
Betsson, LeoVegas och Kindred Group. Vi träffade bolagsrepresentanter på Malta och medarbetare i teamen
för ansvarsfullt spel och vi medverkade i seminarier och
branschkonferenser som Responsible Gambling Summit,
för att träffa branschaktörer och andra intressenter och
öka vår kunskap. Dialogerna gav en god inblick i nivån
på bolagens arbete och deras olika förutsättningar. Alla
tre bolagen har ett grundläggande arbete inom spelansvar och spelsäkerhet med syfte att upptäcka kunder
med riskfyllt spelmönster, identifiera spelare i behov av
särskilda åtgärder samt erbjuda verktyg som kunden
själv kan använda för att pausa eller avsluta spelkonton.
Kindred Group har länge varit branschledande i fråga
om forskning kring spelande och spelbeteende. De har

bidra med vår erfarenhet och kunskap till bolagens arbete
med förbättringar. Drygt 20 av årets dialoger var som
intressent och stor ägare.

bidragit till att kunskapen om specifika utmaningar och
effekterna av hjälpverktyg ökar hos fler bolag.
Vi vill att bolagen använder den kunskap de har om
spelbeteende, till exempel för att skapa säkrare och
mindre vanebildande spel. Än så länge är integrering av
förebyggande åtgärder i spelutbudet begränsat. Bolagen
har blivit mer öppna i kommunikationen om ansvarsfullt
spel och informationen om hjälpverktyg. LeoVegas
har vi framfört förbättringsområden till flera gånger. I
höstas meddelade bolaget att de lanserar en plattform
för spelare och andra berörda som samlar alla bolagets
verktyg för spelare. Det är en klar förbättring som vi
bedömer kommer av ett ökat fokus i bolaget och ett
mer systematiskt angreppssätt. Men, alla aktörer kan
bli mer transparenta i rapporteringen av vilka mål och
nyckeltal som styr arbetet med ansvarsfullt spel och hur
de agerar när incidenter inträffar eller missförhållanden
upptäcks. Vi kommer följa utvecklingen och använda vår
möjlighet att påverka så att hela sektorn växer i sitt ansvar.
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Att göra skillnad i bolag med höga risker
Swedbank Robur gör regelbundna genomlysningar av innehaven i fonderna,
i syfte att analysera och hantera hållbarhetsrisker. Trots detta förebyggande
arbete inträffar incidenter i bolag som vi behöver tar ställning till. Ett företag
kränker mänskliga rättigheter vid ett oljeprojekt i USA, arbetsmiljöincidenter
och skadlig påverkan på ekosystem uppstår vid ett stort hamnprojekt i Indien.
Företagen kopplade till dessa incidenter har vi bevakat extra under året.
Swedbank Roburs bevakningslista
Av de drygt 80 bolagen på vår interna bevakningslista
har fonderna haft innehav i ett femtiotal. 46 bolag
kontaktades under året. Dessa bolag har haft hög
prioritet i dialogerna på grund av kombination av kritiska
hållbarhetsrisker för bolagen och att de är verksamma i
branscher med stora risker i kopplat till människors hälsa
och miljö. Det är till exempel bolag inom materialutvinning och gruvdrift, olja, gas och energi.
av dialogerna med
Ethica Global, tonFlera
CO2e/mSEK
Indexdessa bolag
Fond befinner sig i
ett inledningsskede och majoriteten av fallen rör flera
50
hållbarhetsfrågor med koppling till miljö, mänskliga
40
rättigheter och säkerhet men ett stort antal rör även
verksamhet på ockuperade områden och affärsetik.
30
Internationella standarder såsom FN:s Global Compact
och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
20
rättigheter utgör en bas för vår dialog i dessa fall.
10
Dialogen vi för är målstyrd. Vi identifierar risker och
förbättringsområden och formulerar mål som måste
0
Juni 2015
Juni 2016 skaJuni
2017avföras från listan.
Juni 2014 uppnås
för att företaget
kunna

Företagens framsteg mäts, initialt med fokus på att få
företaget att svara på våra frågor och acceptera behovet
av förbättring. Därefter ökar kraven och bolagen förväntas implementera åtgärder och uppnå våra mål för att
minska risken.
Genom vår dialog bidrar vi till förbättrad styrning av
bolagen. Alla bolag är inte öppna för att ha dialog med
investerare kring hållbarhet och det kan ta tid innan ett
bolag förmår formulera ett behov av förändring. När ett
bolag
väl sätter
uppton
målCO2e/mSEK
och påbörjar implementering
kan
Ethica
Sverige,
Index
Fond
förbättringar däremot ibland komma snabbt. 34 procent
25
av de bolag vi bevakar och har inlett dialog med har åtagit
20 göra förbättringar och har påbörjat implementesig att
ring. I sex procent av dialogerna uppnåddes under året
15
alla uppsatta förbättringsmål. För närvarande är nästan
60 procent
av dialogerna med bolag på bevakningslistan
10
i någon av de inledande tre faserna. Resultat bedöms
enligt5 en utvärderingsskala, som återfinns schematiskt
nedan.
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Samarbete med andra investerare om
mänskliga rättigheter
Swedbank Robur för dialog med många bolag kring
deras hållbarhetsarbete – till exempel avseende miljö
och klimat, arbetsrättigheter, affärsetik och mänskliga
rättigheter. Bolagens arbete med mänskliga rättigheter
har fått större vikt sedan lanseringen av FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs).
Principerna är ännu relativt nya, men vi ser att allt fler
bolag börjar etablera ett systematiskt arbete. Av bolagen
på vår bevakningslista har cirka en tredjedel förhöjda
risker kring mänskliga rättigheter, det är i första hand
bland råvarubolag som dessa är framträdande.
Vid sidan av vår egen dialog samarbetar vi med andra
investerare som ett sätt att nå fler bolag. Till exempel
har vi sedan 2015 samarbetat med 46 investerare inom
FN-initiativet PRI i en dialog med 48 bolag just kring
mänskliga rättigheter i råvarusektorn. Projektets mål är
att skapa ny praxis och öka transparensen kring bolagens
hantering av mänskliga rättigheter. Vid slutet av första
kvartalet 2017 hade samtliga 48 målbolag inom projektet
kontaktats och nästan alla var positivt inställda till dialog.
Flera bolag har sedan dess visat vilja att förändra sitt
arbete och gjort stora framsteg under projektets gång.
Exempel på framsteg är instiftandet av nya policys eller
åtaganden om att genomföra riskbedömningar avseende
mänskliga rättigheter.
När påverkan inte har någon effekt
I februari exkluderade Swedbank Robur ett antal bolag
med koppling till projektet Dakota Access Pipeline (DAPL).
DAPL är en 189 mil lång pipeline som dras under jord i
USA. Den börjar i North Dakota och sträcker sig sydöst
genom South Dakota och Iowa och slutar i Illinois där
oljan ska lagras. Tanken med projektet är att det ska bli
ett billigare sätt att transportera oljan än via järnväg,
som är det sätt som den transporteras på idag. DAPL har
mött massiv kritik då studier visat att pipelinen innebär
större risker för utsläpp, och därmed större påverkan på
miljön, än transport via järnväg. Ursprungsbefolkningen i
området hävdar att ledningen hotar både deras kulturarv
och rätten till rent dricksvatten. Säkerhetsvakter kopplade
till projektet har bland annat anklagats för att ha angripit
demonstranter.
När händelserna kring DAPL kom till vår kännedom,
kontaktade vi omgående ett antal av de involverade
bolagen för dialog: Enbridge, Energy Transfer Partners,
Marathon Petroleum, Sunoco Logistics Partners och

1) Voluntary Principles on Security and Human Rights

Phillip 66. Dialogerna avsåg bolagens generella arbete
med mänskliga rättigheter, säkerhet och gällande
branschinitiativ1, specifikt urbefolkningars rättigheter,
konsultation med närboende vid nya projekt, samarbete
med säkerhetsstyrkor, men också åtgärder baserade på
de utvärderingar av påverkan på mänskliga rättigheter
och konsultationer med närboende som genomförts för
detta specifika projekt. Flera av bolagen hade varken
policydokument eller andra åtaganden och visade ingen
vilja att genomföra de åtgärder som skulle krävas för att
driva projektet i linje med internationella normer. Det stod
tidigt klart för oss att dialogerna inte skulle leda till ett
tillfredsställande resultat. Bolagen Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics Partners, Phillips 66 och Enbridge
exkluderades från samtliga fonder. Innehav fanns i två av
dessa bolag. Beslutet att sälja aktierna baserades på att
bolagen, enligt vår mening, inte tog tillräcklig hänsyn till
framförallt miljö och mänskliga rättigheter med fokus på
säkerhetsvakters agerande och urbefolkningars rättig
heter. Dessa ageranden stred tydligt mot Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. I vår
bedömning beaktade vi domstolshandlingar, projektets
miljökonsekvensbeskrivning och bevakning av händelseutvecklingen i North Dakota. Efter beslutet har vi fått
information om att vår kontakt med en av huvudägarna
var en vändpunkt i deras transparens mot andra analytiker och investerare. Det ger oss förhoppningar om bättre
förutsättningar för dialoger i framtiden.
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Dialog med bolag på bevakningslistan
Vår huvudstrategi är att vi gör mer nytta genom att stanna kvar i en investering och via dialoger påverka bolagen till
förändring än att sälja av innehaven. Här är några exempel på framsteg vi haft hittills i år.

BHP Billiton, Vale och Samarco – Miljö och sociala
åtgärder efter gruvdammsolyckan
I november 2015 kollapsade mineralavfallsdammen
vid en av Brasiliens största järnmalmsgruvor, Samarco. Olyckan ledde till flera dödsfall och en översvämning av 650 kilometer flod – med stora konsekvenser
för både miljö och lokalbefolkning. Swedbank Roburs
analytiker kontaktade omgående de inblandade bolagen för att ta reda på omfattningen av olyckan och
vilka åtgärder de vidtagit. 2017 besökte vi området
i samband med en fältresa och träffade företrädare
för bolagen BHP Billiton, Vale och Samarco. Förutom
bolagens representanter träffade vi personer från
de värst drabbade byarna. Vi besökte olycksplatsen
tillsammans med bolagen för att följa upp saneringsoch återuppbyggnadsarbetet och ge konkret input till
det återstående arbetet.
Företagen gör generellt ett bra jobb och de var
väldigt öppna med såväl projektets framgångar som
utmaningar. En by med 600 invånare totalförstördes
i olyckan och bolagen har lovat att bygga upp en ny
by på annan plats. Men arbetet drar ut på tiden, vilket
skapar oro bland lokalbefolkningen. Vi uppmanade
därför bolagen att vara fortsatt transparenta med
planeringen och effektivisera beslutsprocesser för
att så snart som möjligt komma igång med arbetet.
Vi poängterade också vikten av att sätta in åtgärder
som kan stödja återhämtningen av ekosystemet.
Rent ingenjörsmässigt har de gjort ett bra arbete för
att stabilisera stränderna längs floden och minimera spridningen av det återstående gruvavfallet i
systemet. Men det krävs en annan typ av insatser för
att djur- och växtlivet ska återhämta sig och detta tar
mycket längre tid.

BHP Billiton, som leder arbetet, välkomnade Swedbank
Roburs detaljerade förslag på åtgärder vilka vidare
befordras till ledningsgruppen efter fältresan. Vi
tror att engagemang med bolag på så sätt leder till
säkrare investeringar, samtidigt som de bidrar till
bättre resultat och en hållbar utveckling.

Shane Chaplin, hållbarhetsanalytiker Swedbank Robur, framför
ett hus i den drabbade byn Bento Rodrigues. Den bruna linjen på
väggen visar hur högt gruvavfallet nådde under översvämningen.
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Glencore och Agrium – Avslutad
råvaruutvinning i Västsahara
Under året meddelade gruvbolaget Glencore att de
planerar att avyttra två oljeområden i Västsahara.
Västsahara har, av både FN och Europadomstolen,
bedömts vara ockuperat av Marocko. Enligt FN behöver bolag med råvaruutvinning i Västsahara kunna
visa att befolkningen i Västsahara gynnas av bolagets
verksamhet. Inga negativa konsekvenser av Glencores
involvering i områdena har bekräftats men trots detta
har Glencore valt att avyttra verksamheten. Detta
är bland annat ett resultat av Swedbank Roburs och
andra investerares påverkansarbete. Under 2017
träffade Swedbank Robur Glencore för att diskutera
Västsahara men även bolagets klimatarbete.
Agrium, ytterligare ett bolag på bevakningslistan
som vi fört dialog med avseende verksamhet på ocku
perad mark, meddelade i november att de avslutar

sina inköp av fosfat från Västsahara. Vi har även fört
dialog inom samma tema med Potash Corporation.

Långvarig dialog har gett resultat
Transocean och Lonmin är två företag som har varit
på Swedbank Roburs bevakningslista under ett antal
år efter inblandning i omfattande incidenter under
2010 respektive 2012. Transocean var inblandat i Macondo-incidenten i Mexikanska golfen. De mål vi satte
upp för dialogen med bolaget gällde förbättringar
av hälso- och säkerhetsarbetet och deras miljöledningssystem på koncernnivå ska vara i linje med vad
de amerikanska myndigheterna krävt. Vi ansåg att
förbättringarna dessutom borde implementeras i
företagets verksamhet globalt, inte bara i USA. Efter
vår dialog med Transocean under 2017 har bolaget
bekräftat att de har genomfört de förbättringar vi
påtalat och att de inte haft några allvarliga tillbud i
verksamheten. Transocean publicerar också sin första
hållbarhetsrapport för 2017, under året.
Lonmin mötte stora utmaningar efter Marikanamassakern 2012. Våra mål i dialogen med dem
handlade om fullständigt samarbete med Sydafrikas
utredningskommission, kompensation till drabbade familjer och att bolaget skulle implementera

branschinitiativet ”Voluntary Principles on Security
and Human Rights”. Bolaget uppnådde dessa mål
under året och har visat ett trovärdigt arbete med
de frivilliga principerna. Dessutom har de tillsatt en
ny hållbarhetschef och upprättat en arbetsgrupp för
mänskliga rättigheter.
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Året i korthet
Kapitalförvaltning1

2017

2016

2015

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

1 252

1 170

1 090

871

789

738

34

40

39

– varav förvaltat med positiva och negativa kriterier (%)3

5

4

2

– varav förvaltat med i första hand negativa kriterier (%)

29

36

36

Fördjupad hållbarhetsanalys

2017

2016

2015

Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i Sverige och i utlandet (antal)

2 367

1 869

1 897

63

34

33

36

43

43

– varav i fonder (mdkr)
Andel förvaltat kapital med fördjupat hållbarhetsarbete (%)2

4

1) Kapitalförvaltning per 31 december.
2) Inkluderar fonder och diskretionär förvaltning med fördjupat hållbarhetsarbete.
3) Andel av totalt förvaltat kapital, förvaltat i Ethica, Talenten, Förbundsfond, Stiftelsefond och Humanfond.
4) Andel av totalt förvaltat kapital. Exkluderingar enligt Folksam och KPA:s kriterier

Andel investeringsbara bolag noterade i Sverige (%)1
Andel investeringsbara bolag noterade i utlandet (%)

2

1) Andel av analyserade bolag i OMX Stockholm Benchmark Cap GI som är godkända för investering i Ethica.
2) Andel av bolag i MSCI World Index som är godkända för investering i Ethica.

Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med sina respektive index1

Fond

Index

– Allemansfond Komplett (55 603)

10

30

– Aktiefond Pension (38 774)

10

26

– Kapitalinvest (26 798)

12

30

– Sverigefond (14 631)

25

16

– Europafond (8 177)

37

33

– Globalfond (3 696)

7

33

– Amerikafond (6 331)

16

29

– Asienfond (3 484)

33

55

Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)

Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)

1) Ton CO2e/mkr, Beräkningarna baseras på fondinnehav per 2017-06-30. Avtryck för fonden i relation till avtrycket för fondens jämförelseindex.
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Klimatavtryck Ethica, ton CO2e/mkr1

2017

2016

2015

8

7

9

33

37

44

– fond

13

11

13

– OMX Stockholm Benchmark Cap GI

16

16

18

2017

2016

2015

Deltagande i bolagsstämmor (totalt)

336

295

269

– bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige

195

171

140

31

34

10

141

124

129

8

9

16

81

69

59

37

36

35

2017

2016

2015

299

382

263

– varav bolag noterade i Sverige

81

65

71

– varav bolag noterade i utlandet

218

317

192

– varav kontaktade av egna analytiker

160

160

170

Ethica Global
– fond
– MSCI World Index
Ethica Sverige

1) Ton CO2e/mkr, beräkningarna baseras på fondinnehav 2017-06-30 respektive 2016-06-30 och 2015-06-30.

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)

– varav extrastämmor
– bolagsstämmor i bolag noterade i utlandet
– varav extrastämmor
Deltagande i valberedningar
– andel kvinnor i bolagsstyrelser (%)

1, 2, 3

1) I styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen
2) Avser till viss del olika bolag mellan åren varför utgångsläget i procent avviker från det som uppnåddes föregående år.
Utgångsläget för åren 2015-2017 var 31%, 33% och 34%, vilket innebär en ökning för respektive år med 4, 3, och 3 procentenheter.
3) Inklusive VD om bolagsstämmovald

Påverkansarbete fonder (antal)
Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor

1

1) Bolag kontaktas av egna analytiker (160), av leverantörer (75) och inom ramen för investerarsamarbeten (64).

Kontaktpersoner
Liza Jonson, Vd
liza.jonson@swedbankrobur.se
Marianne Nilsson
Vice Vd, Chef Ägarstyrning
marianne.nilsson@swedbankrobur.se
Eva Axelsson
Chef Hållbarhetsanalys
eva.axelsson@swedbankrobur.se
Stefan Sundblom
Chef Aktieförvaltning
stefan.sundblom@swedbankrobur.se
Per Lilja
Chef Ränteförvaltning
per.lilja@swedbankrobur.se
David Stenlund
Chef Kvantitativ förvaltning
david.stenlund@swedbankrobur.se
Jens Grebäck
Försäljningschef
jens.greback@swedbankrobur.se

Webbplats: swedbankrobur.se/ansvarsfullainvesteringar

